
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế 

Cam kết chất lượng giáo dục 

BẬC ĐẠI HỌC 
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           ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Quản trị nhân lực 

của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 - 2019 

 

STT Nội 

dung 

Trình độ đào tạo  

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

I  Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh  

  

Tuyển sinh đại học hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Mục 

tiêu 

kiến 

thức, kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ 

ngoại 

ngữ đạt 

được 

 
 1. Mục tiêu kiến thức 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực, sinh viên nắm vững 

các kiến thức sau: 

* Kiến thức giáo dục đại cương 

- Các kiến thức chung về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội, tâm lý học để có thể giải 

quyết được các vấn đề phát sinh trong công việc của nhà quản trị;  

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán, tin học và các công cụ xác suất, 

thống kê ứng dụng trong kinh tế và quản trị kinh doanh. 

* Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế - quản lý 

- Hiểu rõ các kiến thức chung về kinh tế học vi mô và vĩ mô và vận dụng các kiến thức 

này để giải thích sự thay đổi của các hiện tượng kinh tế xã hội; 

- Hiểu rõ các nguyên lý kế toán và tài chính – tiền tệ nhằm hỗ trợ nhà quản trị trong 

quá trình ra quyết định;   

- Hiểu rõ môi trường kinh doanh, cơ cấu tổ chức, nắm vững các chức năng quản trị căn 

bản của doanh nghiệp: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra.  

* Kiến thức ngành – chuyên ngành 

- Hiểu rõ khả năng thực thi các chức năng quản trị trong các lĩnh vực chiến lược, tài 

chính, marketing, sản xuất, nguồn nhân lực và ở các vị trí, cấp bậc quản trị khác nhau; 

- Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

và liên quan đến lao động, nguồn nhân lực; 

- Hiểu rõ cách thức và quy trình nghiên cứu trong kinh doanh và các công cụ thống kê 

trong kinh doanh; 

- Nắm vững kiến thức về phân tích công việc, phân tích vai trò và thiết kế công việc, quản 

trị hành chính văn phòng; 

- Hiểu rõ cách thức và quy trình quản trị nhân lực trong doanh nghiệp bao gồm hoạch 

định nguồn nhân lực, tuyển dụng và lựa chọn nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực, quản trị đánh giá thực hiện công việc, quản trị tiền lương và chế độ phúc lợi trong doanh 

nghiệp, và quan hệ lao động trong doanh nghiệp; 

- Hiểu rõ đặc điểm tâm lý, thái độ, hành vi của nguồn nhân lực trong tổ chức, cách thức 

quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức công và trong môi trường quốc tế; 

- Nắm vững các kiến thức bổ trợ cho quản trị nhân lực như: bảo hiểm, thống kê lao động, 

quản trị chất lượng, lãnh đạo,…  

2. Mục tiêu kỹ năng 
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* Kỹ năng cứng 

- Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, trong học thuật và nghiên cứu khoa học ở mức 

độ tối thiểu B1 khung Châu Âu;  

- Kỹ năng hoạch định chiến lược và lập kế hoạch nguồn nhân lực; 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng phân tích công việc, lập bản mô tả công việc; 

- Khả năng xây dựng, phân tích và đánh giá các chính sách liên quan đến lao động, phân 

tích và đánh giá tình hình nhân lực của doanh nghiệp; 

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả trong lĩnh vực 

quản lý nhân lực; 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành học quản trị 

nhân lực và có khả năng vận dụng các công cụ thống kê để thực hiện xử lý và phân tích số liệu 

trong quản trị nhân lực; 

- Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức quản trị nhân lực: bao gồm khả năng cập 

nhật kiến thức, tổng hợp tài liệu, phân tích và phản biện kiến thức hiện tại, nghiên cứu để phát 

triển hay bổ sung kiến thức. 

* Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm; 

- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả để đảm bảo hoàn thành các công việc đúng thời hạn;  

- Kỹ năng giao tiếp ứng xử, đàm phán, truyền đạt thông tin; thuyết trình;  

3. Mục tiêu thái độ 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật cao đối với bản thân cũng như công việc;  

- Tinh thần hợp tác, hòa đồng trong làm việc nhóm; 

- Có thái độ tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo và phản biện trong việc nêu ý kiến 

và giải quyết vấn đề; 

- Có tinh thần cầu tiến và học hỏi, có cam kết cao trong công việc; 

- Có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội, tuân thủ pháp luật và lập trường chính 

trị vững vàng. 

4. Trình độ ngoại ngữ đạt được  

- Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, trong học thuật và nghiên cứu khoa học ở mức 

độ tối thiểu B1 khung Châu Âu.  

III Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, 

sinh 

hoạt 

cho 

người 

học 

  - Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các trường đại học, viện nghiên cứu kinh tế 

trong nước và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 đại học, viện nghiên cứu ở nhiều nước trên 

thế giới như: Đại học Công nghệ Dublin, Ireland; Đại học Kalasin Thái Lan; Đại học Sydney; 

Đại học Sofia, Bugaria, Đại học Chonbuk, Hàn Quốc;…Hàng năm, trường mời các giáo sư 

kinh tế đến giảng dạy, trao đổi một số môn học, tiếp nhận các sinh viên quốc tế đến học tập tại 

trường cũng như xét chọn sinh viên được học bổng đi trao đổi 1 học kỳ tại các nước có nền 

giáo dục tiên tiến.  

- Trường có quan hệ hợp tác chặt chẽ và đã ký biên bản hợp tác với trên 50 doanh nghiệp 

trên địa bàn Thừa Thiên Huế và Việt Nam, tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu thực tế 

theo môn học và thực tập sinh tại các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên nghiên 

cứu và học tập, gắn kết giữa lý thuyết và thực tế. 

- Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường Việt Nam và 04 trung 

tâm chuyên môn đang hoạt động: (1) Trung tâm thông tin thư viện; (2) Trung tâm hỗ trợ sinh 

viên và quan hệ doanh nghiệp; (3) Trung tâm dịch thuật; (4) Trung tâm đào tạo và tư vấn Tài 

chính - Kế toán. Trong tương lai, trường sẽ thành lập các trung tâm chuyên ngành phù hợp đáp 

ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng dạy. 

 

IV Chương 

trình 

đào tạo 

mà nhà 

trường 

thực 

hiện 

  

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số Tín 

chỉ 

Học kỳ 

dự 

kiến 

7.1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG  34/38   

7.1.1. Lý luận chính trị  10/10   

1 KTCT1022 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1 
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2 KTCT1023 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 2 

3 KTCT1112 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 3 

4 KTCT1103 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 3 4 

7.1.2. Khoa học xã hội – Nhân văn – Nghệ thuật 8/12    

5 DHKH1062 Pháp luật đại cương 2 1 

6 KTPT1012 Địa lý kinh tế (2) 1 

7 DHKH1032 Khoa học môi trường (2) 1 

8 KTPT 5192 Quản lý nhà nước về kinh tế (2) 3 

9 
DHSP1022 

Tâm lý  học đại cương (2) 2 

10 DHKH1042 Xã hội học đại cương (2) 2 

7.1.3. Ngoại ngữ  7/7   

11 DHNN1013 Tiếng Anh cơ bản 1 3 1 

12 DHNN1022 Tiếng Anh cơ bản 2 2 2 

13 DHNN1032 Tiếng Anh cơ bản 3 2 3 

7.1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ - Môi 

trường  9/9   

14 HTTT1053 Tin học ứng dụng 3 1 

15 HTTT1043 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 1 

16 HTTT1033 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 

7.1.5. Giáo dục thể chất     

7.1.6. Giáo dục quốc phòng – an ninh     

7.2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 88/114   

7.2.1 Kiến thức của khối ngành   15/15   

17 KTPT2023 Kinh tế vi mô 1 3 3 

18 KTPT2033 Kinh tế vĩ mô 1 3 3 

19 KTTC2013 Nguyên lý kế toán 3 3 

20 QTKD3023 Quản trị học 3 3 

21 
KTTC2223 

Tài chính - tiền tệ 1 3 4 

7.2.2 Kiến thức ngành, chuyên ngành  54/62   

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 27/27  

22 HTTT3433 Thống kê kinh doanh 1 3 3 

23 DHKH3073 Luật kinh tế 3 4 

24 QTKD2013 Marketing căn bản 3 4 

25 QTKD3033 Quản trị chiến lược 3 5 

26 QTKD3043 Quản trị nhân lực 3 4 

27 QTKD3053 Quản trị tài chính 3 5 

28 QTKD4453 Kinh tế nguồn nhân lực 3 4 
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29 QTKD4113 Quản trị sản xuất 3 5 

30 QTKD3063 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 3 4 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành  27/35   

31 QTKD4514 Tổ chức lao động  4 5 

32 QTKD4512 Thu hút và tuyển chọn nguồn nhân lực 2 5 

33 QTKD4543 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3 6 

34 QTKD4583 Quản trị tiền lương 3 6 

35 QTKD3193 Hành vi tổ chức 3 5 

36 QTKD4482 Quản trị đánh giá thực hiện công việc (2) 6 

37 QTKD4552 Quản lý nguồn nhân lực công (2) 7 

38 QTKD4573 Quản trị văn phòng (3) 7 

39 QTKD4452 Quản trị nguồn nhân lực quốc tế (2) 7 

40 QTKD4472 Quan hệ lao động (2) 7 

41 QTKD5113 

Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp (3) 6 

42 QTKD5133 Quản trị thay đổi (3) 6 

43 LUAT4103 Luật lao động (3) 6 

7.2.3. Kiến thức bổ trợ 8/26   

44 QTKD5112 Tiếng Anh chuyên ngành (2) 4 

45 QTKD5223 Khởi sự doanh nghiệp (3) 6 

46 QTKD5273 Lãnh đạo (3) 7 

47 QTKD4133 Quản trị dịch vụ (3) 6 

48 QTKD4093 Quản trị chất lượng (3) 7 

49 QTKD4103 Quản trị rủi ro (3) 5 

50 HTTT4483 Thống kê nhân lực (3) 5 

51 HTTT2053 Kinh tế lượng (3) 5 

52 QTKD4203 Đàm phán kinh doanh (3) 6 

7.2.4. Thực tập nghề nghiệp 4/4   

53 QTKD5534 Thực tập nghề nghiệp 4 7 

7.2.5. Thực tập cuối khóa  7/14   

54 QTKD5537 Khóa luận cuối khóa 7 8 

55 QTKD5532 Chuyên đề tổng hợp 2 8 

56 QTKD5535 Chuyên đề thực tập cuối khóa 5 8 

      122/152   
 

V Khả 

năng 

học tập, 

nâng 

cao 

  Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành 

Quản trị nhân lực có khả năng:  

- Tiếp tục học ở bậc cao hơn (Thạc sỹ, Tiến sĩ) và có điều kiện học liên thông sang các 

ngành đào tạo khác ở các cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài 

- Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các kiến thức và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng yêu 

cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân sự ở đơn vị công tác. 

https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
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trình độ 

sau khi 

ra 

trường 

 

 

VI Vị trí 

làm 

việc sau 

khi tốt 

nghiệp 

ở các 

trình độ  

 
 Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các công việc trong các lĩnh vực: 

- Quản trị, tư vấn, tuyển dụng nguồn nhân lực tại các loại hình doanh nghiệp và các cơ 

quan, tổ chức trong và ngoài nước. 

- Quản lý, đào tạo, huấn luyện, duy trì và phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp, các cơ 

quan, tổ chức khác nhau. 

- Có khả năng tổ chức và điều hành công việc hành chính văn phòng trong doanh nghiệp, 

cơ quan. 

- Đảm nhận các công việc kinh doanh và xúc tiến khách hàng của các công ty cung ứng 

nguồn nhân lực; 

-  Quản trị tiền lương và các chế độ, chính sách cho người lao động; 

- Có khả năng đảm nhận các vị trí quản lý như: trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng 

hành chính, trưởng các văn phòng đại diện, thư ký, trợ lý. 

 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                                                                     HIỆU TRƯỞNG  

                (Đã ký) 

PGS.TS. Trần Văn hòa 
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           ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Kinh doanh thương mại  

của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm học 2018 – 2019 

 
STT Nội 

dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

I  Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh  

Tuyển sinh đại học hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Mục 

tiêu 

kiến 

thức, 

kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ 

ngoại 

ngữ đạt 

được 

1. Mục tiêu về kiến thức 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Kinh doanh thương mại, sinh viên nắm vững các 

kiến thức sau: 

* Kiến thức giáo dục đại cương 

- Các kiến thức chung về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội, tâm lý học để có thể giải quyết được 

các vấn đề phát sinh trong công việc của nhà quản trị  

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán, tin học và các công cụ xác suất, thống kê 

ứng dụng trong kinh tế và quản trị kinh doanh 

* Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế - quản lý 

- Hiểu rõ các kiến thức chung về kinh tế học vi mô và vĩ mô và vận dụng các kiến thức này để 

giải thích sự thay đổi của các hiện tượng kinh tế xã hội 

- Hiểu rõ các nguyên lý kế toán và tài chính – tiền tệ nhằm hỗ trợ nhà quản trị trong quá trình 

ra quyết định   

- Hiểu rõ môi trường kinh doanh, cơ cấu tổ chức, nắm vững các chức năng quản trị căn bản của 

doanh nghiệp: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra  

* Kiến thức ngành – chuyên ngành 

- Hiểu rõ khả năng thực thi các chức năng quản trị trong các lĩnh vực chiến lược, tài chính, 

marketing, nguồn nhân lực, thống kê kinh doanh ở các vị trí, cấp bậc quản trị khác nhau  

- Nắm vững hệ thống kiến thức toàn diện liên quan đến tổ chức hoạt động bán lẻ, các kỹ năng 

bán hàng, quản trị lực lượng bán hàng  

- Hiểu rõ cách thức xây dựng và quản trị chuỗi cung ứng, hoạt động logistics, cũng như quản lý 

các kênh phân phối hàng hóa 

- Nắm vững các kỹ năng, nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa 

- Nắm vững hệ thống kiến thức toàn diện liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế, 

marketing quốc tế 

- Nắm vững các kiến thức bổ trợ liên quan đến việc phối hợp một cách có hệ thống toàn bộ các 

hoạt động chức năng của tổ chức trong môi trường toàn cầu như: thương mại điện tử, quản trị dịch vụ, 

quản trị dự án, quản trị chất lượng, kế toán quản trị, Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp,… 

2. Mục tiêu về kỹ năng 

Về kỹ năng, sinh viên được đào tạo ngành Kinh doanh thương mại sẽ đạt được một số kỹ năng cơ 

bản sau: 

* Kỹ năng cứng 

- Kỹ năng xây dựng chiến lược và lập kế hoạch bán hàng cho doanh nghiệp thương mại. 

- Kỹ năng thiết lập chuỗi cung ứng và xây dựng cách thức vận hành chuỗi cung ứng hiệu quả 

- Kỹ năng làm thủ tục xuất nhập khẩu cho hàng hóa ngoại thương 

- Kỹ năng phân tích, nhân định cơ hội kinh doanh trên thị trường quốc tế 

- Kỹ năng lập luận tư duy, phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả trong 

môi trường kinh doanh  

- Kỹ năng kiểm tra, điều chỉnh các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành học KDTM và kỹ năng 

vận dụng các công cụ thống kê để thực hiện xử lý và phân tích số liệu trong kinh doanh 
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- Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức KDTM: bao gồm khả năng cập nhật kiến thức, tổng 

hợp tài liệu, phân tích và phản biện kiến thức hiện tại, nghiên cứu để phát triển hay bổ sung kiến thức 

* Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm 

- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả để đảm bảo hoàn thành các công việc đúng thời hạn  

- Kỹ năng giao tiếp ứng xử, đàm phán, truyền đạt thông tin; thuyết trình  

3. Mục tiêu về thái độ 
- Có ý thức tổ chức kỷ luật cao đối với bản thân cũng như công việc  

-Tinh thần hợp tác, hòa đồng trong làm việc nhóm 

- Có thái độ tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo và phản biện trong việc nêu ý kiến và giải 

quyết vấn đề 

- Có tinh thần cầu tiến và học hỏi, có cam kết cao trong công việc 

- Có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội, tuân thủ pháp luật và lập trường chính trị vững 

vàng. 

4. Trinh độ ngoại ngữ đạt được  
- Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, trong học thuật và nghiên cứu khoa học ở mức độ tối 

thiểu B1 khung Châu Âu. 

 

III Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động 

hỗ trợ 

học tập, 

sinh 

hoạt 

cho 

người 

học 

- Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các trường đại học, viện nghiên cứu kinh tế trong nước 

và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 đại học, viện nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới như: Đại 

học Công nghệ Dublin, Ireland; Đại học Kalasin Thái Lan; Đại học Sydney; Đại học Sofia, Bugaria, 

Đại học Chonbuk, Hàn Quốc;…Hàng năm, trường mời các giáo sư kinh tế đến giảng dạy, trao đổi một 

số môn học, tiếp nhận các sinh viên quốc tế đến học tập tại trường cũng như xét chọn sinh viên được 

học bổng đi trao đổi 1 học kỳ tại các nước có nền giáo dục tiên tiến.  

- Trường có quan hệ hợp tác chặt chẽ và đã ký biên bản hợp tác với trên 50 doanh nghiệp trên 

địa bàn Thừa Thiên Huế và Việt Nam, tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu thực tế theo môn học 

và thực tập sinh tại các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên nghiên cứu và học tập, gắn 

kết giữa lý thuyết và thực tế. 

- Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường Việt Nam và 04 trung tâm 

chuyên môn đang hoạt động: (1) Trung tâm thông tin thư viện; (2) Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan 

hệ doanh nghiệp; (3) Trung tâm dịch thuật; (4) Trung tâm đào tạo và tư vấn Tài chính - Kế toán. Trong 

tương lai, trường sẽ thành lập các trung tâm chuyên ngành phù hợp đáp ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ 

nghiên cứu, học tập, giảng dạy. 

IV Chương 

trình 

đào tạo 

mà nhà 

trường 

thực 

hiện 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số Tín 

chỉ 

Học kỳ 

dự kiến 

7.1. KIẾN THỨC GIÁO 

DỤC ĐẠI CƯƠNG 
34/38   

7.1.1. Lý luận chính trị 10/10   

1 KTCT1022 

Những nguyên lý cơ bản của 

Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 1 

2 KTCT1023 

Những nguyên lý cơ bản của 

Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 2 

3 KTCT1112 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 3 

4 KTCT1103 

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 3 4 

7.1.2. Khoa học xã hội – 

Nhân văn – Nghệ thuật 8/12   

5 DHKH1062 Pháp luật đại cương 2 1 

6 KTPT1012 Địa lý kinh tế (2) 1 

7 DHKH1032 Khoa học môi trường (2) 1 

8 KTPT 5192 Quản lý nhà nước về kinh tế (2) 3 

9 DHSP1022 Tâm lý  học đại cương (2) 2 

10 DHKH1042 Xã hội học đại cương (2) 2 

7.1.3. Ngoại ngữ 7/7   

11 DHNN1013 Tiếng Anh cơ bản 1 3 1 

12 DHNN1022 Tiếng Anh cơ bản 2 2 2 

13 DHNN1032 Tiếng Anh cơ bản 3 2 3 

7.1.4. Toán – Tin học – 

Khoa học tự nhiên – Công 9/9   
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nghệ - Môi trường 

14 HTTT1053 Tin học ứng dụng 3 1 

15 HTTT1043 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 1 

16 HTTT1033 

Lý thuyết xác suất và thống kê 

toán 3 2 

7.1.5. Giáo dục thể chất    

7.1.6. Giáo dục quốc phòng 

– an ninh    

7.2. KIẾN THỨC GIÁO 

DỤC CHUYÊN NGHIỆP 88/115   

7.2.1 Kiến thức của khối 

ngành  15/15   

17 KTPT2023 Kinh tế vi mô 1 3 3 

18 KTPT2033 Kinh tế vĩ mô 1 3 3 

19 KTTC2013 Nguyên lý kế toán 3 3 

20 QTKD3023 Quản trị học 3 3 

21 KTTC2223 Tài chính - tiền tệ 1 3 4 

7.2.2 Kiến thức ngành, 

chuyên ngành 53/66   

7.2.2.1. Kiến thức chung 

của ngành 24/24  

22 QTKD4353 Kinh tế quốc tế 3 4 

23 QTKD2013 Marketing căn bản 3 4 

24 QTKD3063 

Phương pháp nghiên cứu 

trong kinh doanh 3 4 

25 QTKD3033 Quản trị chiến lược 3 5 

26 QTKD4083 Quản trị Marketing 3 5 

27 QTKD3043 Quản trị nhân lực 3 4 

28 QTKD3053 Quản trị tài chính 3 5 

29 HTTT3433 Thống kê kinh doanh 1 3 3 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên 

sâu của ngành 30/38   

30 QTKD4112 Kỹ năng bán hàng 2 6 

31 QTKD4413 Quản trị bán lẻ 3 5 

32 QTKD4163 Quản trị chuỗi cung 3 6 

33 QTKD4263 Quản trị xuất nhập khẩu 1 3 6 

34 QTKD4513 Quản trị Xuất nhập khẩu 2 3 7 

35 QTKD5263 Thương mại điện tử căn bản 3 5 

36 QTKD4203 Đàm phán kinh doanh (3) 5 

37 QTKD5243 Kinh doanh quốc tế (3) 6 

38 QTKD4553 Logistics (3) 7 

39 QTKD4343 Marketing quốc tế (3) 5 

40 QTKD4243 Quản trị kênh phân phối (3) 6 

41 QTKD4443 Quản trị lực lượng bán hàng (3) 7 

42 QTKD4173 

Quản trị quan hệ khách hàng 

(CRM) (3) 7 

7.2.3. Kiến thức bổ trợ 8/26   

43 QTKD5113 

Đạo đức kinh doanh và trách 

nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp (3) 6 

44 HTTT2133 Hệ thống thông tin quản lý (3) 7 

45 KTKT3013 Kế toán quản trị 1 (3) 7 

46 QTKD5223 Khởi sự doanh nghiệp (3) 7 

47 HTTT2053 Kinh tế lượng (3) 3 

48 QTKD4093 Quản trị chất lượng (3) 5 

49 QTKD4133 Quản trị dịch vụ (3) 7 

50 QTKD5123 Quản trị dự án (3) 6 

51 QTKD5112 Tiếng Anh chuyên ngành (2) 5 
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7.2.4. Thực tập nghề nghiệp 4/4   

52 QTKD5514 Thực tập nghề nghiệp 4 7 

7.2.5. Thực tập cuối khóa 7/14   

53 QTKD5517 Khóa luận cuối khóa 7 8 

54 QTKD5512 Chuyên đề tổng hợp 2 8 

55 QTKD5515 Chuyên đề thực tập cuối khóa 5 8 

     122/153   
 

V Khả 

năng 

học tập, 

nâng 

cao 

trình độ 

sau khi 

ra 

trường 

Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kinh doanh 

thương mại có khả năng:  

- Tiếp tục học ở bậc cao hơn (Thạc sỹ, Tiến sĩ) và có điều kiện học liên thông sang các ngành 

đào tạo khác ở các cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài 

- Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các kiến thức và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng yêu cầu của 

vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân sự ở đơn vị công tác. 

VI Vị trí 

làm 

việc 

sau khi 

tốt 

nghiệp 

ở các 

trình độ  

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp trong nước và quốc tế và các 

cơ quan quản lý ở các vị trí như:  

- Chuyên viên và cán bộ quản lý ở nhiều bộ phận khác nhau như phòng kinh doanh, phòng xuất 

nhập khẩu, phòng logistics, phòng marketing,... của các công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại 

dịch vụ 

- Nhân viên kinh doanh, giám sát bán hàng tại các nhà phân phối hàng hóa 

- Trợ lý và thư ký ban giám đốc/hội đồng quản trị/lãnh đạo các công ty, tổ chức 

- Sinh viên có thể trở thành nhà khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại, chủ các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ 

- Nghiên cứu viên và giảng viên về Kinh doanh thương mại trong các trường đại học, cao đẳng, 

trung cấp 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                                                                 HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

PGS.TS. Trần Văn Hòa 
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           ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 
 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo chương trình đào tạo ngành Marketing của 

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 – 2019 

 
STT Nội 

dung 

Trình độ đào tạo  

Đại học 

I  Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh  

Tuyển sinh đại học hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Mục tiêu 

kiến 

thức, kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ ngoại 

ngữ đạt 

được 

1. Mục tiêu kiến thức 

* Kiến thức giáo dục đại cương 

a) Nắm vững các kiến thức chung về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội, tâm lý học để có thể giải quyết được 

các vấn đề phát sinh trong công việc của nhà quản trị; 

b) Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán, tin học và các công cụ xác suất, thống kê ứng dụng 

trong kinh tế và quản trị kinh doanh; 

* Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế - quản lý 

c) Hiểu rõ các kiến thức chung về kinh tế học vi mô và vĩ mô và vận dụng các kiến thức này để giải thích sự 

thay đổi của các hiện tượng kinh tế xã hội; 

d) Hiểu rõ các nguyên lý kế toán và tài chính - tiền tệ và vận dụng được các kiến thức này nhằm hỗ trợ nhà 

quản trị trong quá trình ra quyết định;   

e) Nắm vững môi trường kinh doanh, cơ cấu tổ chức, nắm vững các chức năng quản trị căn bản của doanh 

nghiệp: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra; 

* Kiến thức ngành - chuyên ngành 

f) Hiểu rõ khả năng thực thi các chức năng quản trị trong các lĩnh vực chiến lược, tài chính, marketing, 

nguồn nhân lực và ở các vị trí, cấp bậc quản trị khác nhau 

g) Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

h) Hiểu rõ cách thức, quy trình nghiên cứu trong kinh doanh và các công cụ thống kê trong kinh doanh 

i) Nắm vững hệ thống kiến thức toàn diện liên quan đến tổ chức sản xuất và điều hành dịch vụ, thương mại, 

quản trị chất lượng trong doanh nghiệp và hiểu rõ sự cần thiết của đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội doanh 

nghiệp trong mọi quyết định của tổ chức. 

j) Hiểu được mối quan hệ qua lại, ảnh hưởng và hỗ trợ lẫn nhau giữa hoạt động marketing và các hoạt động 

khác của doanh nghiệp/tổ chức như xây dựng chiến lược kinh doanh, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị 

sản xuất. 

k) Có khả năng nhận diện và phân tích được đặc thù thị trường, khách hàng, đặc thù sản phẩm, phân tích 

được hoạt động marketing thực tế của doanh nghiệp trong điều kiện thị trường thay đổi và xây dựng được kế hoạch 

marketing phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu. 

l) Có khả năng nhìn nhận và phân tích hoạt động Marketing của đối thủ cạnh tranh; nhận diện cơ hội thị 

trường, sự thay đổi thói quen tiêu dùng có ảnh hưởng đến sản phẩm của mình để đề xuất các phương án Marketing 

thích ứng. 

m) Có khả năng xác định, triển khai và thực hiện các hoạt động nghiên cứu marketing. 

2. Mục tiêu kỹ năng 

Về kỹ năng, sinh viên đào tạo ngành Marketing sẽ đạt được một số kỹ năng cơ bản sau: 

* Kỹ năng cứng 

a) Kỹ năng để nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến marketing trong thực tế cũng như 

tổ chức các sự kiện, những hoạt động marketing. 

b) Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing. 

c) Kỹ năng tiếp cận, phân tích thị trường, phân tích cạnh tranh, phân tích môi trường 

d) Kỹ năng trong việc phân tích, xây dựng hệ thống nhận diện và phát triển thương hiệu 
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e) Kỹ năng phân tích, xây dựng và thực hiện các chiến lược marketing và nghiên cứu marketing 

g) Kỹ năng marketing online. 

* Kỹ năng mềm 

h) Kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm. 

i) Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả và làm việc một cách chủ động, độc lập. 

j) Kỹ năng giao tiếp ứng xử, đàm phán, truyền đạt thông tin; thuyết trình. 

3. Mục tiêu thái độ 

a) Có ý thức tổ chức kỷ luật cao đối với bản thân cũng như công việc;  

b) Tinh thần hợp tác, hòa đồng trong làm việc nhóm; 

c) Có thái độ tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo và phản biện trong việc nêu ý kiến và giải quyết vấn 

đề; 

d) Có tinh thần cầu tiến và học hỏi, có cam kết cao trong công việc; 

           e) Có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội, tuân thủ pháp luật và lập trường chính trị vững vàng. 

 
III Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, sinh 

hoạt cho 

người 

học 

- Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các trường đại học, viện nghiên cứu kinh tế trong nước và thiết lập 

quan hệ hợp tác với hơn 40 đại học, viện nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới như: Đại học Công nghệ Dublin, 

Ireland; Đại học Kalasin Thái Lan; Đại học Sydney; Đại học Sofia, Bugaria, Đại học Chonbuk, Hàn Quốc;…Hàng 

năm, trường mời các giáo sư kinh tế đến giảng dạy, trao đổi một số môn học, tiếp nhận các sinh viên quốc tế đến 

học tập tại trường cũng như xét chọn sinh viên được học bổng đi trao đổi 1 học kỳ tại các nước có nền giáo dục tiên 

tiến.  

- Trường có quan hệ hợp tác chặt chẽ và đã ký biên bản hợp tác với trên 50 doanh nghiệp trên địa bàn Thừa 

Thiên Huế và Việt Nam, tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu thực tế theo môn học và thực tập sinh tại các 

doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên nghiên cứu và học tập, gắn kết giữa lý thuyết và thực tế. 

- Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường Việt Nam và 04 trung tâm chuyên môn đang 

hoạt động: (1) Trung tâm thông tin thư viện; (2) Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; (3) Trung 

tâm dịch thuật; (4) Trung tâm đào tạo và tư vấn Tài chính - Kế toán. Trong tương lai, trường sẽ thành lập các trung 

tâm chuyên ngành phù hợp đáp ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng dạy. 

IV Chương 

trình 

đào tạo 

mà nhà 

trường 

thực 

hiện 

TT Mã học phần TÊN HỌC PHẦN Số tín chỉ 

7.1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 34/38 

7.1.1. Lý luận chính trị 10/10 

1 DHKH1022 
Những nguyên lý căn bản của Chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1 
2 

2 DHKH1023 
Những nguyên lý căn bản của Chủ nghĩa 

Mác-Lênin 2 
3 

3 DHKH1112 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

4 DHKH1103 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
3 

7.1.2. Khoa học xã hội – nhân văn  8/12 

1 DHKH1062 Pháp luật đại cương 2 

2 DHKH1032 Khoa học môi trường (2) 

3 KTPT5192 Quản lý nhà nước về kinh tế (2) 

4 DHSP1022 Tâm lý học đại cương (2) 

5 DHKH1042 Xã hội học đại cương (2) 

6 KTPT1012 Địa lý kinh tế (2) 

7.1.3. Ngoại ngữ 7/7 

1 DHNN1013 Tiếng Anh cơ bản 1 3 



 

 

3 

 

2 DHNN1022 Tiếng Anh cơ bản 2 2 

3 DHNN1032 Tiếng Anh cơ bản 3 2 

7.1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường 9/9 

1 HTTT1043 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 

2 HTTT1053 Tin học ứng dụng 3 

4 HTTT1033 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 

7.1.5. Giáo dục thể chất  

7.1.6. Giáo dục quốc phòng   

7.2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 88/112 

7.2.1 Kiến thức của khối ngành 15/15 

1 KTPT2023 Kinh tế vi mô 1 3 

2 KTPT2033 Kinh tế vĩ mô 1 3 

3     KTTC2013 Nguyên lý kế toán 3 

4     QTKD3023 Quản trị học 3 

5     KTTC2223 Tài chính – tiền tệ 1 3 

7.2.2 Kiến thức ngành, chuyên ngành 53/68 

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 24/24 

1 HTTT3433 Thống kê kinh doanh 3 

2 QTKD2013 Marketing căn bản 3 

3 QTKD3033 Quản trị chiến lược 3 

4 QTKD3043 Quản trị nhân lực 3 

5 QTKD3053 Quản trị tài chính 3 

6 QTKD4083 Quản trị marketing 3 

7 QTKD4113 Quản trị sản xuất 3 

8 QTKD3063 Luật kinh tế 3 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành 29/44 

1 QTKD4153 Nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu 3 

2 QTKD4193 Hành vi người tiêu dùng 3 

3 QTKD4123 Marketing dịch vụ 3 

4 QTKD4113 Quản trị thương hiệu 3 

5 QTKD4133 Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) 3 

6 QTKD4212 Truyền thông Marketing tích hợp (IMC) 3 

7 QTKD4124 Marketing chiến lược (3) 

8 QTKD5222 Quản trị sản phẩm mới (3) 
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9 QTKD4103 Chiến lược định giá (2) 

10 QTKD4042 Quản trị kênh phân phối (3) 

11 QTKD4126 Quan hệ công chúng (2) 

12 QTKD4127 E-marketing (3) 

13  Mô hình mô phỏng marketing (2) 

14  Content marketing (3) 

15  Direct marketing (3) 

16  Marketing xã hội (2) 

7.2.3. Kiến thức bổ trợ 9/18 

1 QTKD4163 Quản trị chuỗi cung (3) 

2 QTKD5113 
Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp 
(3) 

3 QTKD5243 Tổ chức sự kiện (2) 

4 QTKD5232 Giao tiếp trong kinh doanh (2) 

5 QTKD5222 Khởi sự doanh nghiệp (3) 

6 QTKD5103 Tiếng anh chuyên ngành (2) 

7  Quản trị bán lẻ (3) 

7.2.4. Thực tập nghề nghiệp 4 

7.2.5. Thực tập cuối khóa 7 

57 QTKD4437 Thực tập làm khóa luận TN 7 

58 QTKD4273 
Thực tập làm chuyên đề TN + CĐ tổng 

hợp 
5+2 

  Tổng cộng 122/150 

 

Ghi chú:  - Chưa tính Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng 

    - Các học phần ở cột số tín chỉ có dấu ( ) là học phần tự chọn 
V Khả năng 

học tập, 

nâng cao 

trình độ 

sau khi 

ra trường 

- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ trên đại học như Thạc sỹ, Tiến sỹ ngành marketing, 

quản trị kinh doanh và các ngành học khác thuộc khối ngành kinh doanh và quản lý. 

- Có khả năng đi bồi dưỡng trong nước và nước ngoài để tiếp cận những kiến thức marketing mới, ứng dụng 

thành công trong các doanh nghiệp và tổ chức. 

 

VI Vị trí 

làm việc 

sau khi 

tốt 

nghiệp ở 

các trình 

độ  

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế và các cơ quan quản 

lý ở các vị trí như:  

* Nhóm 1: Nhân viên marketing, quảng cáo, tổ chức sự kiện, nghiên cứu thị trường, PR 
- Có khả năng làm việc về: Quản trị thương hiệu, xây dựng và phát triển thương hiệu; Xây dựng, hoạch định 

các chương trình quảng cáo; Quản trị truyền thông Marketing; Tổ chức và quản lý hoạt động quan hệ công chúng 

(PR); Tổ chức và quản lý hoạt động tổ chức sự kiện (Event); Xây dựng và hoạch định chiến lược thông điệp và 

phương tiện truyền thông tại các doanh nghiệp truyền thông, các tổ chức kinh tế - xã hội, các cơ quan nhà nước. 
- Công việc có thể đảm nhận:  Nhân viên marketing, truyền thông online, quảng cáo, tổ chức sự kiện, nghiên 

cứu thị trường, PR,… tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội, các cơ quan nhà nước. 
* Nhóm 2: Nhân viên thị trường, kinh doanh 
- Có khả năng làm việc về quản trị marketing tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh - dịch vụ ở những bộ 

phận như: quản trị chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh; quản trị phát triển thị trường, khách hàng; quản 

trị phát triển, thử nghiệm và đánh giá sản phẩm; quản trị hệ thống phân phối; quản trị xúc tiến thương mại và đầu tư; 
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quản trị bán hàng và dịch vụ bán hàng, quản trị chất lượng và thương hiệu sản phẩm;  
- Công việc có thể đảm nhận: Nhân viên thị trường, nhân viên kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất 

kinh doanh - dịch vụ. 
* Nhóm 3: Nghiên cứu viên và giảng viên 
- Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực về marketing; 
- Công việc có thể đảm nhận: Cán bộ nghiên cứu; Giảng viên về marketing tại các cơ sở giáo dục - đào tạo. 

 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                                                                            HIỆU TRƯỞNG 

            (Đã ký) 

         PGS.TS. Trần Văn Hòa 
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           ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Quản trị kinh doanh  

của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 – 2019 

 
STT Nội 

dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

I  Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh  

Tuyển sinh đại học hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Mục 

tiêu 

kiến 

thức, 

kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ 

ngoại 

ngữ đạt 

được 

1. Mục tiêu về kiến thức 

* Kiến thức giáo dục đại cương 

- Các kiến thức chung về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội, tâm lý học để có thể giải quyết được 

các vấn đề phát sinh trong công việc của nhà quản trị  

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán, tin học và các công cụ xác suất, thống kê 

ứng dụng trong kinh tế và quản trị kinh doanh 

* Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế - quản lý 

- Hiểu rõ các kiến thức chung về kinh tế học vi mô và vĩ mô và vận dụng các kiến thức này để 

giải thích sự thay đổi của các hiện tượng kinh tế xã hội 

- Hiểu rõ các nguyên lý kế toán và tài chính – tiền tệ nhằm hỗ trợ nhà quản trị trong quá trình 

ra quyết định   

- Hiểu rõ môi trường kinh doanh, cơ cấu tổ chức, nắm vững các chức năng quản trị căn bản của 

doanh nghiệp: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra  

* Kiến thức ngành – chuyên ngành 

- Hiểu rõ khả năng thực thi các chức năng quản trị trong các lĩnh vực chiến lược, tài chính, 

marketing, nguồn nhân lực và ở các vị trí, cấp bậc quản trị khác nhau  

- Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

- Hiểu rõ cách thức, quy trình nghiên cứu trong kinh doanh và các công cụ thống kê trong kinh 

doanh 

- Nắm vững hệ thống kiến thức toàn diện liên quan đến tổ chức sản xuất và điều hành dịch vụ, 

thương mại, quản trị chất lượng trong doanh nghiệp và hiểu rõ sự cần thiết của đạo đức kinh doanh và 

trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong mọi quyết định của tổ chức 

- Hiểu rõ cách thức nhận diện các cơ hội kinh doanh, rủi ro trong kinh doanh và khởi nghiệp 

thành công một dự án kinh doanh  

- Nắm vững các lý thuyết liên quan đến hành vi tổ chức, quản trị sự thay đổi và đổi mới doanh 

nghiệp, lãnh đạo điều hành doanh nghiệp và các ứng dụng của hệ thống thông tin trong công tác quản trị 

kinh doanh 

- Nắm vững các kiến thức bổ trợ liên quan đến việc phối hợp một cách có hệ thống toàn bộ các 

hoạt động chức năng của tổ chức trong môi trường toàn cầu như: thương mại điện tử, kinh doanh quốc 

tế, kế toán quản trị, quản trị thương hiệu,… 

2. Mục tiêu về kỹ năng 

Về kỹ năng, sinh viên được đào tạo ngành QTKD Tổng hợp sẽ đạt được một số kỹ năng cơ bản 

sau: 

* Kỹ năng cứng 

- Kỹ năng nhận định cơ hội và khởi sự kinh doanh; xây dựng, phân tích và đánh giá các kế hoạch 

kinh doanh; đánh giá tiến độ và tài chính các dự án kinh doanh; xây dựng và triển khai chiến lược kinh 

doanh 

- Kỹ năng lập luận tư duy, phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả trong môi 

trường kinh doanh  

- Kỹ năng kiểm tra, điều chỉnh các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp 

- Có khả năng soạn thảo và phân tích nội dung các loại hợp đồng kinh tế 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành học QTKD và kỹ năng 

vận dụng các công cụ thống kê để thực hiện xử lý và phân tích số liệu trong kinh doanh 
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- Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức QTKD: bao gồm khả năng cập nhật kiến thức, tổng 

hợp tài liệu, phân tích và phản biện kiến thức hiện tại, nghiên cứu để phát triển hay bổ sung kiến thức 

* Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm 

- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả để đảm bảo hoàn thành các công việc đúng thời hạn  

- Kỹ năng giao tiếp ứng xử, đàm phán, truyền đạt thông tin; thuyết trình  

3. Mục tiêu về thái độ 
- Có ý thức tổ chức kỷ luật cao đối với bản thân cũng như công việc  

-Tinh thần hợp tác, hòa đồng trong làm việc nhóm 

- Có thái độ tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo và phản biện trong việc nêu ý kiến và giải 

quyết vấn đề 

- Có tinh thần cầu tiến và học hỏi, có cam kết cao trong công việc 

- Có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội, tuân thủ pháp luật và lập trường chính trị vững 

vàng. 

 

4. Trinh độ ngoại ngữ đạt được  
- Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, trong học thuật và nghiên cứu khoa học ở mức độ tối 

thiểu B1 khung Châu Âu. 

 

III Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động 

hỗ trợ 

học tập, 

sinh 

hoạt 

cho 

người 

học 

- Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các trường đại học, viện nghiên cứu kinh tế trong nước 

và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 đại học, viện nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới như: Đại 

học Công nghệ Dublin, Ireland; Đại học Kalasin Thái Lan; Đại học Sydney; Đại học Sofia, Bugaria, 

Đại học Chonbuk, Hàn Quốc;…Hàng năm, trường mời các giáo sư kinh tế đến giảng dạy, trao đổi một 

số môn học, tiếp nhận các sinh viên quốc tế đến học tập tại trường cũng như xét chọn sinh viên được 

học bổng đi trao đổi 1 học kỳ tại các nước có nền giáo dục tiên tiến.  

- Trường có quan hệ hợp tác chặt chẽ và đã ký biên bản hợp tác với trên 50 doanh nghiệp trên 

địa bàn Thừa Thiên Huế và Việt Nam, tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu thực tế theo môn học 

và thực tập sinh tại các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên nghiên cứu và học tập, gắn 

kết giữa lý thuyết và thực tế. 

- Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường Việt Nam và 04 trung tâm 

chuyên môn đang hoạt động: (1) Trung tâm thông tin thư viện; (2) Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan 

hệ doanh nghiệp; (3) Trung tâm dịch thuật; (4) Trung tâm đào tạo và tư vấn Tài chính - Kế toán. Trong 

tương lai, trường sẽ thành lập các trung tâm chuyên ngành phù hợp đáp ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ 

nghiên cứu, học tập, giảng dạy. 

 

IV Chương 

trình 

đào tạo 

mà nhà 

trường 

thực 

hiện 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số Tín 

chỉ 

Học kỳ 

dự kiến 

7.1. KIẾN THỨC GIÁO 

DỤC ĐẠI CƯƠNG 
34/38   

7.1.1. Lý luận chính trị 10/10   

1 KTCT1022 

Những nguyên lý cơ bản của 

Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 1 

2 KTCT1023 

Những nguyên lý cơ bản của 

Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 2 

3 KTCT1112 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 3 

4 KTCT1103 

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 3 4 

7.1.2. Khoa học xã hội – 

Nhân văn – Nghệ thuật 8/12   

5 DHKH1062 Pháp luật đại cương 2 1 

6 KTPT1012 Địa lý kinh tế (2) 1 

7 DHKH1032 Khoa học môi trường (2) 1 

8 KTPT 5192 Quản lý nhà nước về kinh tế (2) 3 

9 DHSP1022 Tâm lý  học đại cương (2) 2 

10 DHKH1042 Xã hội học đại cương (2) 2 

7.1.3. Ngoại ngữ 7/7   

11 DHNN1013 Tiếng Anh cơ bản 1 3 1 

12 DHNN1022 Tiếng Anh cơ bản 2 2 2 

13 DHNN1032 Tiếng Anh cơ bản 3 2 3 
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7.1.4. Toán – Tin học – 

Khoa học tự nhiên – Công 

nghệ - Môi trường 9/9   

14 HTTT1053 Tin học ứng dụng 3 1 

15 HTTT1043 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 1 

16 HTTT1033 

Lý thuyết xác suất và thống kê 

toán 3 2 

7.1.5. Giáo dục thể chất    

7.1.6. Giáo dục quốc phòng 

– an ninh    

7.2. KIẾN THỨC GIÁO 

DỤC CHUYÊN NGHIỆP 88/115   

7.2.1 Kiến thức của khối 

ngành  15/15   

17 KTPT2023 Kinh tế vi mô 1 3 3 

18 KTPT2033 Kinh tế vĩ mô 1 3 3 

19 KTTC2013 Nguyên lý kế toán 3 3 

20 QTKD3023 Quản trị học 3 3 

21 KTTC2223 Tài chính - tiền tệ 1 3 4 

7.2.2 Kiến thức ngành, 

chuyên ngành 53/66   

7.2.2.1. Kiến thức chung 

của ngành 24/24  

22 HTTT3433 Thống kê kinh doanh 1 3 3 

23 DHKH3073 Luật kinh tế 3 4 

24 QTKD2013 Marketing căn bản 3 4 

25 QTKD3033 Quản trị chiến lược 3 4 

26 QTKD3043 Quản trị nhân lực 3 4 

27 QTKD3053 Quản trị tài chính 3 5 

28 QTKD3073 Quản trị doanh nghiệp  3 4 

29 QTKD3063 

Phương pháp nghiên cứu 

trong kinh doanh 3 4 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên 

sâu của ngành 30/42   

30 QTKD4083 Quản trị marketing 3 5 

31 QTKD4093 Quản trị chất lượng 3 7 

32 QTKD4103 Quản trị rủi ro 3 6 

33 QTKD4113 Hành vi tổ chức  3 5 

34 QTKD4133 Quản trị dịch vụ 3 6 

35 QTKD4123 Quản trị thương mại (3) 7 

36 QTKD3193 Quản trị bán hàng (3) 5 

37 QTKD5273 Lãnh đạo (3) 6 

38 QTKD5223 Khởi sự doanh nghiệp (3) 6 

39 QTKD5113 

Đạo đức kinh doanh và trách 

nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp (3) 5 

40 HTTT2133 Hệ thống thông tin quản lý (3) 6 

41 QTKD5133 Quản trị thay đổi (3) 7 

42 QTKD4163 Quản trị chuỗi cung (3) 7 

43 QTKD5123 Quản trị dự án (3) 7 

7.2.3. Kiến thức bổ trợ 8/23   

44 QTKD5112 Tiếng Anh chuyên ngành (2) 4 

45 QTKD4203 Đàm phán kinh doanh (3) 6 

46 QTKD5243 Kinh doanh quốc tế (3) 6 

47 QTKD3173 Quản trị thương hiệu (3) 6 

48 KTKT3013 Kế toán quản trị 1 (3) 6 

49 QTKD4573 Quản trị văn phòng (3) 7 

50 HTTT2053 Kinh tế lượng (3) 5 
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51 QTKD5263 Thương mại điện tử căn bản (3) 4 

7.2.4. Thực tập nghề nghiệp 4/4   

52 QTKD5514 Thực tập nghề nghiệp 4 7 

7.2.5. Thực tập cuối khóa 7/14   

53 QTKD5517 Khóa luận cuối khóa 7 8 

54 QTKD5512 Chuyên đề tổng hợp 2 8 

55 QTKD5515 Chuyên đề thực tập cuối khóa 5 8 

     122/153   
 

V Khả 

năng 

học tập, 

nâng 

cao 

trình độ 

sau khi 

ra 

trường 

Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành QTKD 

Tổng hợp có khả năng:  

- Tiếp tục học ở bậc cao hơn (Thạc sỹ, Tiến sĩ) và có điều kiện học liên thông sang các ngành 

đào tạo khác ở các cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài 

- Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các kiến thức và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng yêu cầu của 

vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân sự ở đơn vị công tác. 

 

VI Vị trí 

làm 

việc 

sau khi 

tốt 

nghiệp 

ở các 

trình độ  

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp trong nước và quốc tế và các 

cơ quan quản lý ở các vị trí như:  

- Chuyên viên ở nhiều bộ phận khác nhau như phòng kinh doanh, phòng tổ chức – hành chính, 

phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng quản lý chất lượng,.. của các công ty hoạt động trong lĩnh vực 

sản xuất hoặc dịch vụ 

- Trợ lý và thư ký ban giám đốc/hội đồng quản trị/lãnh đạo các công ty, tổ chức 

- Cán bộ quản lý nhân sự, sản xuất, kinh doanh, thị trường ở các cơ quan quản lý nhà nước các 

cấp  

- Nhà quản trị ở các cấp bậc khác nhau 

- Sinh viên có thể trở thành nhà khởi nghiệp, chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

- Nghiên cứu viên và giảng viên về QTKD trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                                                                       HIỆU TRƯỞNG 

       (Đã ký) 

      PGS.TS. Trần Văn Hòa 

 

 

https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
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           ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Thương mại điện tử  

của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 – 2019 

 
STT Nội 

dung 

Trình độ đào tạo  

Đại học 

I  Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh  

Tuyển sinh đại học hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Mục 

tiêu kiến 

thức, kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ ngoại 

ngữ đạt 

được 

1. Mục tiêu về kiến thức 

* Kiến thức giáo dục đại cương 

- Diễn giải được các khái niệm chung về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội, tâm lý học để có thể 

giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc của nhà quản trị. 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán, tin học và các công cụ xác suất, thống kê 

ứng dụng trong kinh tế và quản trị kinh doanh. 

* Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế - quản lý 

- Trình bày mạch lạc các khái niệm cơ bản về kinh tế học vi mô và vĩ mô và vận dụng các kiến 

thức này để giải thích sự thay đổi của các hiện tượng kinh tế xã hội. 

- Diễn giải các nguyên lý kế toán và tài chính – tiền tệ nhằm hỗ trợ nhà quản trị trong quá trình 

ra quyết định kinh doanh. 

- Trình bày mạch lạc các mô hình và quy trình phân tích môi trường kinh doanh, cơ cấu tổ chức, 

các chức năng quản trị căn bản của doanh nghiệp: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra.  

* Kiến thức ngành – chuyên ngành 

- Giải thích rõ ràng các chức năng quản trị trong các lĩnh vực chiến lược, tài chính, marketing, 

nguồn nhân lực và ở các vị trí, cấp bậc quản trị khác nhau.  

- Trình bày có hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

- Diễn giải mạch lạc các cách thức, quy trình nghiên cứu trong kinh doanh và các công cụ thống 

kê trong kinh doanh. 

- Giải thích rõ ràng các khái niệm cơ bản về thương mại điện tử, cách thức triển khai và điều 

hành một doanh nghiệp thương mại điện tử, các công cụ thanh toán điện tử, phương pháp marketing 

điện tử và quản trị quan hệ khách hàng trực tuyến. 

- Diễn giải có hệ thống các kỹ thuật lập trình, quản trị cơ sở dữ liệu và ứng dụng Công nghệ 

thông tin trong doanh nghiệp. 

2. Mục tiêu về kỹ năng 

Về kỹ năng, sinh viên được đào tạo ngành Thương mại điện tử sẽ đạt được một số kỹ năng cơ bản 

sau: 

* Kỹ năng cứng 

- Phân tích và thiết kế hệ thống thương mại điện tử của một cơ quan, doanh nghiệp. 

- Tổ chức quản trị có hiệu quả hệ thống thương mại điện tử và phát triển website thương mại 

điện tử của một doanh nghiệp. 

- Thiết lập và vận hành hệ thống bảo mật, đảm bảo hoạt động an toàn mạng và thanh toán trực 

tuyến các dịch vụ thương mại điện tử. 

- Lập, thẩm định và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử như: phân 

tích, đánh giá thị trường, xây dựng và thiết lập hệ thống thương mại điện tử, mua hàng, tồn kho, 

bán hàng. 

- Lập, thẩm định và tổ chức thực hiện các chiến lược kinh doanh thương mại điện tử. 

* Kỹ năng mềm 

- Sử dụng thành thạo tin học và ứng dụng của công nghệ thông tin trong kinh doanh. 

- Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, học thuật và nghiên cứu khoa học ở mức độ tối thiểu 

B1 khung châu Âu. 

- Lãnh đạo và làm việc theo nhóm. 
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- Giao tiếp ứng xử, đàm phán, truyền đạt thông tin; thuyết trình.  

- Phân tích và giải quyết vấn đề nhằm xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh. 

- Quản lý thời gian hiệu quả. 

3. Mục tiêu về thái độ 
- Có lòng yêu nghề và đạo đức nghề nghiệp. 

- Có tinh thần cải tiến, sáng tạo, linh hoạt trong việc thực hiện các công việc được giao. 

- Có tinh thần đoàn kết, trung thực, hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và các cá nhân bên ngoài 

đơn vị. 

- Tự tin, bản lĩnh, mạnh dạn khẳng định năng lực; Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chủ động, độc lập 

trong công việc. 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao; Chấp hành quy định pháp luật của nhà 

nước, nội quy của cơ quan. 

4. Trinh độ ngoại ngữ đạt được  
- Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, trong học thuật và nghiên cứu khoa học ở mức độ tối 

thiểu B1 khung Châu Âu. 

III Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, sinh 

hoạt cho 

người 

học 

- Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các trường đại học, viện nghiên cứu kinh tế trong nước 

và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 đại học, viện nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới như: Đại học 

Công nghệ Dublin, Ireland; Đại học Kalasin Thái Lan; Đại học Sydney; Đại học Sofia, Bugaria, Đại học 

Chonbuk, Hàn Quốc;…Hàng năm, trường mời các giáo sư kinh tế đến giảng dạy, trao đổi một số môn 

học, tiếp nhận các sinh viên quốc tế đến học tập tại trường cũng như xét chọn sinh viên được học bổng 

đi trao đổi 1 học kỳ tại các nước có nền giáo dục tiên tiến.  

- Trường có quan hệ hợp tác chặt chẽ và đã ký biên bản hợp tác với trên 50 doanh nghiệp trên địa 

bàn Thừa Thiên Huế và Việt Nam, tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu thực tế theo môn học và 

thực tập sinh tại các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên nghiên cứu và học tập, gắn kết 

giữa lý thuyết và thực tế. 

- Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường Việt Nam và 04 trung tâm 

chuyên môn đang hoạt động: (1) Trung tâm thông tin thư viện; (2) Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan 

hệ doanh nghiệp; (3) Trung tâm dịch thuật; (4) Trung tâm đào tạo và tư vấn Tài chính - Kế toán. Trong 

tương lai, trường sẽ thành lập các trung tâm chuyên ngành phù hợp đáp ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ 

nghiên cứu, học tập, giảng dạy. 

 

IV Chương 

trình 

đào tạo 

mà nhà 

trường 

thực 

hiện 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số Tín 

chỉ 

Học kỳ 

dự kiến 

7.1. KIẾN THỨC GIÁO 

DỤC ĐẠI CƯƠNG 
34/38   

7.1.1. Lý luận chính trị 10/10   

1 KTCT1022 

Những nguyên lý cơ bản của 

Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 1 

2 KTCT1023 

Những nguyên lý cơ bản của 

Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 2 

3 KTCT1112 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 3 

4 KTCT1103 

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 3 4 

7.1.2. Khoa học xã hội – 

Nhân văn – Nghệ thuật 8/12   

5 DHKH1062 Pháp luật đại cương 2 1 

6 KTPT1012 Địa lý kinh tế (2) 1 

7 DHKH1032 Khoa học môi trường (2) 1 

8 KTPT 5192 Quản lý nhà nước về kinh tế (2) 3 

9 DHSP1022 Tâm lý  học đại cương (2) 1 

10 DHKH1042 Xã hội học đại cương (2) 1 

7.1.3. Ngoại ngữ 7/7   

11 DHNN1013 Tiếng Anh cơ bản 1 3 1 

12 DHNN1022 Tiếng Anh cơ bản 2 2 2 

13 DHNN1032 Tiếng Anh cơ bản 3 2 3 

7.1.4. Toán – Tin học – 

Khoa học tự nhiên – Công 

nghệ - Môi trường 9/9   

14 HTTT1053 Tin học ứng dụng 3 3 



 3 

15 HTTT1043 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 1 

16 HTTT1033 

Lý thuyết xác suất và thống kê 

toán 3 2 

7.1.5. Giáo dục thể chất    

7.1.6. Giáo dục quốc phòng 

– an ninh    

7.2. KIẾN THỨC GIÁO 

DỤC CHUYÊN NGHIỆP 88/118   

7.2.1 Kiến thức của khối 

ngành  15/15   

17 KTPT2023 Kinh tế vi mô 1 3 2 

18 KTPT2033 Kinh tế vĩ mô 1 3 2 

19 KTTC2013 Nguyên lý kế toán 3 3 

20 QTKD3023 Quản trị học 3 3 

21 KTTC2223 Tài chính - tiền tệ 1 3 4 

7.2.2 Kiến thức ngành, 

chuyên ngành 53/66   

7.2.2.1. Kiến thức chung 

của ngành 24/24  

22 QTKD5263 Thương mại điện tử căn bản 3 4 

23 HTTT2133 Hệ thống thông tin quản lý 3 5 

24 QTKD2013 Marketing căn bản 3 4 

25 QTKD3053 Quản trị tài chính 3 5 

26 QTKD4412 Chiến lược kinh doanh điện tử 3 6 

27 HTTT3183 Cơ sở lập trình 3 5 

28 HTTT4323 Quản trị Cơ sở dữ liệu 3 6 

29 QTKD4353 Kinh tế quốc tế 3 6 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên 

sâu của ngành 26/38   

30 QTKD4293 Marketing điện tử 3 6 

31 
QTKD4313 

Phân tích và thiết kế hệ thống 

TMĐT 
3 7 

32 QTKD4493 Quản trị tác nghiệp TMĐT 3 6 

33 QTKD4423 Mô hình kinh doanh điện tử 3 5 

34 QTKD5112 Tiếng Anh chuyên ngành (2) 5 

35 HTTT5123 Mạng máy tính (3) 6 

36 
HTTT3283 

Hệ thống hoạch định nguồn 

lực doanh nghiệp (ERP) 
(3) 6 

37 QTKD4173 Quản trị quan hệ khách hàng (3) 6 

38 HTTT5113 Lập trình WEB (3) 7 

39 
QTKD4422 

Quản trị rủi ro trong thương 

mại điện tử 
(2) 7 

40 QTKD4432 Thanh toán điện tử (2) 7 

41 QTKD4112 Kỹ năng bán hàng (2) 5 

42 QTKD4413 Quản trị bán lẻ (3) 6 

43 
HTTT4203 

Lập trình ứng dụng trong 

quản lý 
(3) 7 

7.2.3. Kiến thức bổ trợ 12/27   

44 QTKD5223 Khởi sự doanh nghiệp (3) 6 

45 
QTKD3063 

Phương pháp nghiên cứu 

trong kinh doanh 
(3) 4 

46 QTKD4163 Quản trị chuỗi cung (3) 5 

47 QTKD5123 Quản trị dự án (3) 6 

48 QTKD4203 Đàm phán Kinh doanh (3) 6 

49 QTKD4263 Quản trị xuất nhập khẩu 1 (3) 6 

50 HTTT2053 Kinh tế lượng (3) 2 

51 HTTT3433 Thống kê kinh doanh 1 (3) 3 

52 QTKD3043 Quản trị nhân lực (3) 4 
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7.2.4. Thực tập nghề nghiệp 4/4   

53 QTKD5554 Thực tập nghề nghiệp 4 7 

7.2.5. Thực tập cuối khóa 7/14   

54 QTKD5557 Thực tập làm khóa luận TN 7 8 

55 QTKD5552 Chuyên đề tổng hợp 2 8 

56 QTKD5555 Chuyên đề thực tập cuối khóa 5 8 

     122/153   
 

V Khả 

năng 

học tập, 

nâng 

cao 

trình độ 

sau khi 

ra 

trường 

Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Thương mại 

điện tử có khả năng:  

- Tiếp tục học ở bậc cao hơn (Thạc sỹ, Tiến sĩ) và có điều kiện học liên thông sang các ngành đào 

tạo khác ở các cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài 

- Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các kiến thức và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng yêu cầu của 

vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân sự ở đơn vị công tác. 

VI Vị trí 

làm việc 

sau khi 

tốt 

nghiệp 

ở các 

trình độ  

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp trong nước và quốc tế và các 

cơ quan quản lý ở các vị trí như:  

- Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các công ty cung cấp giải pháp về thương mại điện tử; 

- Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các công ty đang hoặc có dự định triển khai hoạt động và ứng 

thương mại điện tử; 

- Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các cơ quan nhà nước chuyên quản lý hoặc ứng dụng thương 

mại điện tử; 

- Sinh viên có thể trở thành nhà khởi nghiệp, chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

- Giảng dạy trong lĩnh vực thương mại điện tử tại các trường đại học, cao đẳng và trung học 

chuyên nghiệp. 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                                                                             HIỆU TRƯỞNG 

            (Đã ký) 

          PGS.TS. Trần Văn Hòa 
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           ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo chương trình đào tạo CLC ngành Quản trị kinh 

doanh của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 - 2019 

STT Nội 

dung 

Trình độ đào tạo  

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

I  Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh  

  

Tuyển sinh đại học hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Mục 

tiêu 

kiến 

thức, 

kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ 

ngoại 

ngữ đạt 

được 

 
 1. Mục tiêu kiến thức 

* Kiến thức giáo dục đại cương 

a) Các kiến thức chung về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội, tâm lý học để có thể 

giải quyết được các vấn đề phát sinh trong công việc của nhà quản trị; 

b) Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán, tin học và các công cụ xác 

suất, thống kê ứng dụng trong kinh tế và quản trị kinh doanh; 

* Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế - quản lý 

c) Hiểu rõ các kiến thức chung về kinh tế học vi mô và vĩ mô và vận dụng các kiến 

thức này để giải thích sự thay đổi của các hiện tượng kinh tế xã hội; 

d) Hiểu rõ các nguyên lý kế toán và tài chính - tiền tệ và vận dụng được các kiến 

thức này nhằm hỗ trợ nhà quản trị trong quá trình ra quyết định;   

e) Nắm vững môi trường kinh doanh, cơ cấu tổ chức, nắm vững các chức năng quản 

trị căn bản của doanh nghiệp: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra; 

* Kiến thức ngành - chuyên ngành 
f) Nắm vững khả năng thực thi các chức năng quản trị trong các lĩnh vực chiến lược, 

tài chính, marketing, nguồn nhân lực và ở các vị trí, cấp bậc quản trị khác nhau; 

g) Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp; 

h) Nắm vững cách thức, quy trình nghiên cứu trong kinh doanh, các công cụ thống kê 

trong kinh doanh và vận dụng được các kiến thức này trong việc thiết lập và tiến hành một 

nghiên cứu kinh doanh trong thực tế; 

i) Nắm vững hệ thống kiến thức toàn diện liên quan đến tổ chức sản xuất và điều hành 

dịch vụ, thương mại, quản trị chất lượng trong doanh nghiệp, hiểu rõ sự cần thiết của đạo 

đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong mọi quyết định của tổ chức và 

biết cách vận dụng các kiến thức này trong thực tế; 

j) Hiểu rõ cách thức nhận diện các cơ hội kinh doanh, rủi ro trong kinh doanh, khởi 

nghiệp thành công một dự án kinh doanh và biết cách vận dụng vào thực tế; 

k) Nắm vững các lý thuyết liên quan đến hành vi tổ chức, quản trị sự thay đổi và đổi 

mới doanh nghiệp, lãnh đạo điều hành doanh nghiệp và các ứng dụng của hệ thống thông 

tin trong công tác quản trị kinh doanh; 
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l) Nắm vững các kiến thức bổ trợ liên quan đến việc phối hợp một cách có hệ thống 

toàn bộ các hoạt động chức năng của tổ chức trong môi trường toàn cầu như: thương mại 

điện tử, kinh doanh quốc tế, quản trị bán hàng,.. và biết cách vận dụng các kiến thức này 

trong thực tế. 

2. Mục tiêu kỹ năng 

Về kỹ năng, sinh viên được đào tạo ngành QTKD chương trình chất lượng cao sẽ 

đạt được tốt các kỹ năng cơ bản sau: 

* Kỹ năng cứng 
b) Kỹ năng nhận định cơ hội và khởi sự kinh doanh; xây dựng, phân tích và đánh giá 

các kế hoạch kinh doanh; đánh giá tiến độ và tài chính các dự án kinh doanh; xây dựng và 

triển khai chiến lược kinh doanh; 

c) Kỹ năng lập luận tư duy, phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu 

quả trong môi trường kinh doanh; 

d) Kỹ năng kiểm tra, điều chỉnh các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; 

e) Có khả năng soạn thảo và phân tích nội dung các loại hợp đồng kinh tế; 

f) Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành học QTKD 

và kỹ năng vận dụng các công cụ thống kê để thực hiện xử lý và phân tích số liệu trong kinh 

doanh; 

g) Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức QTKD: bao gồm khả năng cập nhật 

kiến thức, tổng hợp tài liệu, phân tích và phản biện kiến thức hiện tại, nghiên cứu để phát 

triển hay bổ sung kiến thức bằng tiếng Anh; 

* Kỹ năng mềm 

h) Kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm; 

i) Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả để đảm bảo hoàn thành các công việc đúng thời 

hạn; 

j) Kỹ năng giao tiếp ứng xử, đàm phán, truyền đạt thông tin; thuyết trình trong môi 

trường quốc tế. 

3. Mục tiêu thái độ 
a) Có ý thức tổ chức kỷ luật cao đối với bản thân cũng như công việc;  

b) Tinh thần hợp tác, hòa đồng trong làm việc nhóm; 

c) Có thái độ tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo và phản biện trong việc nêu ý 

kiến và giải quyết vấn đề; 

d) Có tinh thần cầu tiến và học hỏi, có cam kết cao trong công việc; 

           e) Có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội, tuân thủ pháp luật và lập trường 

chính trị vững vàng. 

4. Trình độ ngoại ngữ đạt được 
Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp, trong học thuật và nghiên cứu khoa 

học; có khả năng trao đổi trực tiếp với các đồng nghiệp nước ngoài về chuyên môn; báo cáo 

khoa học trong các hội thảo quốc tế và có khả năng giao tiếp, làm việc bằng tiếng Anh trong 

các công ty đa quốc gia và trong môi trường quốc tế. 

 

III Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động 

hỗ trợ 

học tập, 

sinh 

hoạt 

cho 

  - Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các trường đại học, viện nghiên cứu kinh tế 

trong nước và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 đại học, viện nghiên cứu ở nhiều nước 

trên thế giới như: Đại học Công nghệ Dublin, Ireland; Đại học Kalasin Thái Lan; Đại học 

Sydney; Đại học Sofia, Bugaria, Đại học Chonbuk, Hàn Quốc;…Hàng năm, trường mời 

các giáo sư kinh tế đến giảng dạy, trao đổi một số môn học, tiếp nhận các sinh viên quốc tế 

đến học tập tại trường cũng như xét chọn sinh viên được học bổng đi trao đổi 1 học kỳ tại 

các nước có nền giáo dục tiên tiến.  

- Trường có quan hệ hợp tác chặt chẽ và đã ký biên bản hợp tác với trên 50 doanh 

nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên Huế và Việt Nam, tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu 

thực tế theo môn học và thực tập sinh tại các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để sinh 

viên nghiên cứu và học tập, gắn kết giữa lý thuyết và thực tế. 
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người 

học 

- Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường Việt Nam và 04 trung 

tâm chuyên môn đang hoạt động: (1) Trung tâm thông tin thư viện; (2) Trung tâm hỗ trợ 

sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; (3) Trung tâm dịch thuật; (4) Trung tâm đào tạo và tư 

vấn Tài chính - Kế toán. Trong tương lai, trường sẽ thành lập các trung tâm chuyên ngành 

phù hợp đáp ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng dạy. 

IV Chươn

g trình 

đào tạo 

mà nhà 

trường 

thực 

hiện 

  

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 

Ngôn ngữ 

giảng dạy 

/Phối hợp 

doanh 

nghiệp  

1.1  KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 41/45  

1.1.1 Lý luận chính trị 10/10  

1 DHKH1022 Những nguyên lý căn bản của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin 1 

2  

2 DHKH1023 Những nguyên lý căn bản của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2 

3  

3 DHKH1112 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

4 DHKH1103 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

3  

1.1.2 Khoa học xã hội - nhân văn 6/10  

1 DHKH1062 Pháp luật đại cương 2  

2 KTPT5192 Quản lý nhà nước về kinh tế (2)  

3 DHSP1022 Tâm lý học đại cương (2)  

4 KTPT1012 Địa lý kinh tế (2)  

5 DHKH1042 Xã hội học đại cương (2)  

1.1.3 Ngoại ngữ 16/16  

1 DHNN1013 Tiếng Anh cơ bản 1 3  

2 DHNN1022 Tiếng Anh cơ bản 2 2  

3 DHNN1032 Tiếng Anh cơ bản 3 2  

5 DHNN1023 Tiếng Anh nâng cao 1 3  

6 DHNN1033 Tiếng Anh nâng cao 2 3  

7 DHNN1043 Tiếng Anh nâng cao 3 3  

1.1.4 
Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - 

Môi trường 
9/9  

1 HTTT1043 Toán ứng dụng trong kinh tế 3  

2 HTTT1053 Tin học ứng dụng 3  

3 HTTT1033 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3  

1.1.5 GDTC1015 Giáo dục thể chất   

1.1.6 GDQP1017 Giáo dục quốc phòng   

1.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 94/109  

1.2.1 Kiến thức của khối ngành 18/18  

1 KTPT2023 Kinh tế vi mô 1 3  

2 KTPT2033 Kinh tế vĩ mô 1 3  

3 KTTC2013 Nguyên lý kế toán 3  

4 QTKD3023 Quản trị học  3 TA 

5 KTTC2223 Tài chính – tiền tệ 1 3  

6 QTKD5103 Tiếng Anh chuyên ngành 3  

1.2.2 Kiến thức ngành, chuyên ngành 53/56  
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1.2.2.1 Kiến thức chung của ngành 24/24  

1 HTTT3433 Thống kê kinh doanh 1 3  

2 QTKD3193 Hành vi tổ chức 3 PH 

3 QTKD2013 Marketing căn bản   3 TA 

4 QTKD3034 Quản trị chiến lược 4  

5 QTKD3044 Quản trị nhân lực  4 PH 

6 QTKD3054 Quản trị tài chính  4 TA 

7 
QTKD3063 Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh  3 

 

1.2.2.2 Kiến thức chuyên sâu của ngành 29/32  

1 QTKD4114 Quản trị sản xuất  4 TA/PH 

2 QTKD4164 Quản trị chuỗi cung  4 TA/PH 

3 QTKD4093 Quản trị chất lượng  3 PH 

4 QTKD4103 Quản trị rủi ro  3  

5 QTKD5123 Quản trị dự án 3  

6 QTKD4133 Quản trị dịch vụ   3 TA/PH 

7 QTKD4083 Quản trị marketing  3 TA/PH 

8 HTTT2133 Hệ thống thông tin quản lý 3  

9 QTKD4183 Quản trị bán hang (3)  

10 QTKD5273 Lãnh đạo (3)  

1.2.3 Kiến thức bổ trợ 9/21  

1 DHKH3073 Luật kinh tế  (3)  

2 
QTKD5113 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm 

xã hội doanh nghiệp 

(3)  

3 QTKD5133 Quản trị thay đổi (3)  

4 QTKD5243 Kinh doanh quốc tế  (3) TA 

5 QTKD5222 Khởi sự doanh nghiệp (3) PH 

6 QTKD5283 Giao tiếp trong  kinh doanh (3)  

7 QTKD5232 Thương mại điện tử căn bản (3) TA/PH 

1.2.4 Thực tập nghề nghiệp 4/4 PH 

1 QTKD5564 Thực tập nghề nghiệp 4  

1.2.5 Thực tập cuối khóa 10/10  

1 QTKD5567 Thực tập làm khóa luận cuối khóa 10  

 
 

Tổng cộng 
135/15

4 

 

Ghi chú:  - Chưa tính Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng 

    - Các học phần ở cột số tín chỉ có dấu ( ) là học phần tự chọn 

    - PH: Phối hợp với cơ quan ban ngành, doanh nghiệp cùng giảng dạy các học 

phần 

       - TA: Học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh 

V Khả 

năng 

học tập, 

nâng 

cao 

trình độ 

sau khi 

  Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị cùng với khả năng tốt về tiếng Anh, 

sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình chất lượng cao ngành QTKD có khả năng:  

- Tiếp tục học ở bậc cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ở các cơ sở đào tạo trong nước hoặc 

nước ngoài; 

- Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các kiến thức và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng 

yêu cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân sự ở đơn vị công tác; 
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ra 

trường 

VI Vị trí 

làm 

việc 

sau khi 

tốt 

nghiệp 

ở các 

trình độ  

 
 Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và quốc 

tế và các cơ quan quản lý ở các vị trí như:  

- Chuyên viên ở nhiều bộ phận khác nhau như phòng kinh doanh, phòng tổ chức - 

hành chính, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng quản lý chất lượng, phòng xuất nhập 

khẩu..v.v. của các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hoặc dịch vụ; 

- Trợ lý và thư ký ban giám đốc/hội đồng quản trị/lãnh đạo các công ty, tổ chức trong 

nước và quốc tế; 

- Cán bộ quản lý nhân sự, sản xuất, kinh doanh, thị trường ở các cơ quan quản lý nhà 

nước các cấp; 

- Nhà quản trị ở các cấp bậc khác nhau; 

- Sinh viên có thể trở thành nhà khởi nghiệp, chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ; 

- Nghiên cứu viên và giảng viên QTKD trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. 

 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                                                             HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

PGS.TS. Trần Văn Hòa 
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               ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Kế toán 

của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm học 2018 – 2019 

 
STT Nội 

dung 

Trình độ đào tạo  

Đại học 

I  Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh  

Tuyển sinh đại học hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Mục 

tiêu 

kiến 

thức, 

kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ 

ngoại 

ngữ đạt 

được 

1. Mục tiêu đào tạo:  

  Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành kế toán, sinh viên đạt được các kiến thức, kỹ năng 

và các giá trị giáo dục sau: 

1.1. Kiến thức 

  - Vận dụng được các kiến thức về chính trị, pháp luật, và khoa học xã hội - nhân văn để giải quyết 

các vấn đề phát sinh trong công việc chuyên môn của người hành nghề kế toán. 

  - Vận dụng được các kiến thức kinh tế và quản lý để giải quyết các vấn đề trong công việc chuyên 

môn của người hành nghề kế toán. 

- Vận dụng đúng các kiến thức về nguyên lý kế toán, kiểm toán và tài chính để thực hiện công việc 

chuyên môn của người hành nghề kế toán. 

  - Nhận diện được yêu cầu báo cáo thông tin tài chính cho cả bên trong và bên ngoài tổ chức; Lựa 

chọn được các chính sách và phương pháp kế toán phù hợp; ghi nhận được các nghiệp vụ kinh tế tài 

chính phát sinh; soạn thảo được các báo cáo tài chính tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán và các 

qui định khác của Bộ Tài Chính về công tác kế toán. 

  - Nhận diện được nhu cầu thông tin cho hoạt động quản lý; vận dụng các phương pháp và kỹ thuật 

kế toán quản trị để thu thập, xử lý và cung cấp các thông tin kế toán hữu ích cho việc lập kế hoạch, 

điều hành, kiểm soát, đánh giá hiệu quả và ra quyết định của các nhà quản lý. 

  - Vận dụng các luật thuế để tính toán được các loại thuế tuân thủ đúng luật; soạn thảo được các báo cáo 

thuế; và tư vấn thuế cho các nhà quản lý 

  - Vận dụng được kiến thức về tài chính và quản trị tài chính để phân tích và đánh giá tình hình tài 

chính; quản trị vốn lưu động; thiết lập và đánh giá các dự án đầu tư; và quản trị rủi ro tài chính của 

tổ chức. 

  - Thiết kế và vận hành hệ thống kiểm toán/kiểm soát nội bộ của tổ chức. 

1.2. Kỹ năng  

1.2.1. Kỹ năng cá nhân   

  - Sử dụng tốt các công cụ phân tích định lượng để thực hiện việc tính toán và phân tích số liệu. 

  - Sử dụng tốt Tiếng Anh (bao gồm cả các kỹ năng nói, nghe, đọc, viết) trong công việc chuyên 

môn: tối thiểu phải đạt được trình độ B1 theo khung năng lực ngoại ngữ của Âu Châu. 

  - Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, các phần mềm điện toán văn phòng, (đặc biệt là phần 

mềm bảng tính Microsoft Excel), email và trình quyệt Web. 

  - Nhận diện được vấn đề ra quyết định, mô hình hóa bài toán ra quyết định, đánh giá và lựa chọn 

phương án. 

  - Quản lý thời gian thực hiện các công việc một cách hiệu quả, thể hiện thông qua việc xác định 

được sự ưu tiên của các công việc và đảm bảo thời hạn hoàn thành các công việc. 

  - Có khả năng tự học tập, nghiên cứu để đạt được những kiến thức và kỹ năng mới. 

1.2.2. Kỹ năng xã hội 
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  - Có khả năng giao tiếp (bằng lời và bằng văn bản) một cách rõ ràng, chính xác và dễ hiểu. 

  - Có khả năng tạo ra sự ảnh hưởng đối với người khác, khả năng thuyết phục và tạo động lực cho 

người khác.  

  - Có khả năng làm việc và hợp tác với những người khác một cách hiệu quả, được thể hiện thông 

qua việc tôn trọng ý kiến của người khác, biết lắng nghe và thấu hiểu người khác, chấp nhận các ý 

kiến trái chiều; chia sẽ công việc và trách nhiệm với những người khác để đảm bảo lợi ích chung. 

1.3. Thái độ 

- Tuân thủ theo các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và pháp luật trong quá trình làm việc. 

- Có lập trường và quan điểm chính trị rõ ràng.  

- Chịu trách nhiệm về các hành động và quyết định của cá nhân; ý thức được hậu quả của các hành 

động và quyết định của mình đối với những người khác. 

III Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động 

hỗ trợ 

học tập, 

sinh 

hoạt 

cho 

người 

học 

- Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường Việt nam và 04 trung tâm chuyên 

môn đang hoạt động: (1) Trung tâm thông tin thư viện; (2) Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ 

doanh nghiệp; (3) Trung tâm dịch thuật; (4) Trung tâm đào tạo và tư vấn Tài chính - Kế toán. 

Trong tương lai, trường sẽ thành lập các trung tâm chuyên ngành phù hợp đáp ứng nhu cầu xã hội 

và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng dạy. 

- Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các trường đại học, viện nghiên cứu kinh tế trong nước và 

thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 đại học, viện nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới như: Đại 

học Chaopraya, Thái Lan; Trường cao đẳng Viriyalainakhonsawan, Thái Lan; Đại học Rennes 1, 

Pháp; Đại học Công nghệ Rajamangala, Thái Lan; Khoa Nông nghiệp, Thực phẩm và Tài nguyên 

thiên nhiên, Đại học Sydney; Đại học Khoa học ứng dụng IMC, Krems, Áo; Đại học Sofia, 

Bugaria; Viện công nghệ Tallaght, Ailen; Công ty Hanesbrand, Hoa Kỳ; Tổ chức Oxford Intellect, 

Anh; Đại học Hoseo Hàn Quốc,…Hàng năm, trường mời các giáo sư kinh tế đến giảng dạy, trao 

đổi một số môn học, lĩnh vực liên quan như các giáo sư của Fulbright, Nhật Bản, Thái Lan... 

- Tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu thực tế theo môn học để học viên nghiên cứu và học 

tập. 

IV Chương 

trình 

đào tạo 

mà nhà 

trường 

thực 

hiện 

STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần Số tín chỉ 

Học kỳ 

dự kiến  

A KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 35/39   

I   Khoa học Mác - Lênin  10   

1 DHKH1022 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1 
2 1 

2 DHKH1023 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 

Mác-Lênin 2 
3 2 

3 DHKH1112 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 3 

4 DHKH1103 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
3 4 

II   Khoa học tự nhiên  12   

5 HTTT1103 Tin học đại cương 3 1 

6 HTTT1012 Toán cao cấp 1 2 1 

7 HTTT1022 Toán cao cấp 2 2 1 

8 HTTT1033 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 

9 HTTT5112 Tin học ứng dụng (2) 3 

III   Khoa học xã hội - nhân văn  10   

10 DHKH1062 Pháp luật đại cương 2 1 
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11 DHSP1022 Tâm lý học đại cương (2) 2 

12 DHSP1012 Tiếng Việt trong soạn thảo văn bản (2) 2 

13 KTCT2062 Lịch sử các học thuyết kinh tế 1 (2) 3 

14 KTPT5192 Quản lý nhà nước về kinh tế (2) 3 

IV   Ngoại ngữ  7   

15 DHNN1013 Tiếng Anh cơ bản 1 3 1 

16 DHNN1022 Tiếng Anh cơ bản 2 2 2 

17 DHNN1032 Tiếng Anh cơ bản 3 2 3 

V GDTC1015 Giáo dục thể chất 5 0 

VI GDQP1017 Giáo dục quốc phòng 7 0 

B KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 74/106   

VII   Kiến thức cơ sở của khối ngành 6   

18 KTPT2023 Kinh tế vi mô 1 3 2 

19 KTPT2033 Kinh tế vĩ mô 1 3 2 

VIII   Kiến thức cơ sở của nhóm ngành  15   

20 DHKH3073 Luật kinh tế 3 3 

21 HTTT4403 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 3 

22 QTKD2013 Marketing căn bản 3 4 

23 KTTC2223 Tài chính - tiền tệ 1 3 4 

24 KTTC3253 Tài chính doanh nghiệp 1 3 6 

IX   Kiến thức cơ sở của ngành 7   

25 KTTC2564 Nhập môn kế toán 4 3 

26 KTTC2173 Kiểm toán đại cương 3 4 

X   Kiến thức chung của ngành  16   

27 KTTC3083 Hệ thống thông tin kế toán 1 3 5 

28 KTTC3024 Kế toán tài chính 1 4 5 

29 KTTC3063 Kế toán quản trị 3 6 

30 KTTC3073 Kế toán thuế 3 7 

31 KTTC3193 Kiểm toán tài chính 3 7 

XI   Kiến thức chuyên sâu của ngành  32   

32 KTTC4142 Chuẩn mực kế toán 2 5 

33 KTTC4123 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 5 

34 KTTC4102 Kế toán chi phí 1 2 6 

35 KTTC4033 Kế toán tài chính 2 3 7 

36 KTTC4112 Kế toán ngân hàng (2) 4 

37 KTTC4133 Kế toán quốc tế (3) 4 



4 

 

38 KTTC4092 Hệ thống thông tin kế toán 2 (2) 5 

39 KTTC4152 Phân tích báo cáo tài chính (2) 6 

40 KTTC4162 Phân tích hoạt động kinh doanh (2) 6 

41 KTTC4592 Kế toán kho bạc nhà nước (2) 6 

42 KTTC4582 Kế toán chi phí 2 (2) 6 

43 KTTC4602 Lập báo cáo quyết toán thuế (2) 7 

44 KTTC4243 Phương pháp nghiên cứu khoa học (3) 7 

45 KTTC4042 Kế toán tài chính 3 (2) 7 

XII   Kiến thức bổ trợ 30   

46 HTTT2053 Kinh tế lượng (3) 4 

47 QTKD3073 Quản trị doanh nghiệp (3) 4 

48 QTKD4142 Thương mại quốc tế (2) 4 

49 KTTC5303 Tài chính công (3) 5 

50 KTTC5353 Thị trường chứng khoán (3) 5 

51 HTTT3432 Thống kê kinh doanh 1 (2) 5 

52 KTTC5212 Kiểm soát quản lý (2) 6 

53 KTTC4203 Kiểm toán nghiệp vụ (3) 6 

54 QTKD3033 Quản trị chiến lược (3) 6 

55 KTTC5372 Thanh toán quốc tế (2) 6 

56 KTTC4332 Marketing ngân hàng (2) 7 

57 KTTC5392 Thẩm định tài chính dự án (2) 7 

C THỰC TẬP, KIẾN TẬP 4/4   

58 KTTC4454 Thực tập nghề nghiệp 4 7 

D KHÓA LUẬN HOẶC CHUYÊN ĐỀ THAY THẾ 7/14   

59 KTTC4195 Chuyên đề thực tập cuối khóa 5 8 

60 KTTC4192 Chuyên đề tổng hợp 2 8 

61 KTTC4467 Khóa luận cuối khóa 7 8 

    Tổng cộng 120/163   
 

V Khả 

năng 

học tập, 

nâng 

cao 

trình độ 

sau khi 

ra 

trường 

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo Ngành kế toán được trang bị các kiến thức và kỹ năng cần 

thiết để có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán 

hoặc tài chính . 

Chương trình đào tạo Ngành kế toán cũng đảm bảo được các yêu cầu nội dung chuyên môn cần 

thiết để giúp sinh viên tốt nghiệp có thể tham dự kỳ thi tuyển để lấy chứng chỉ hành nghề kế toán ở 

Việt Nam. 

VI Vị trí 

làm 

việc 

Vị trí việc làm 

  Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành kế toán có thể đảm  nhiệm các vị trí công việc 

chủ yếu sau đây: 
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sau khi 

tốt 

nghiệp 

ở các 

trình độ  

  - Kế toán viên của các đơn vị kinh doanh các lĩnh vực hoạt động khác nhau. 

  - Kế toán viên tại các tổ chức phi lợi nhuận, các đơn vị sự nghiệp và cơ quan Nhà nước. 

  Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành kế toán cũng có khả năng đảm nhiệm được một 

số vị trí công việc thuộc chuyên môn gần như: 

  - Kiểm toán/kiểm soát viên nội bộ của các tổ chức. 

  - Kiểm toán viên độc lập hoặc nhân viên tư vấn kế toán, tư vấn thuế, tư vấn tài chính của các 

công ty cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán và tư vấn. 

  - Nhân viên/cán bộ làm công tác tài chính và quản trị tài chính của một tổ chức.  
 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                                                                   HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

PGS.TS. Trần Văn Hòa 
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                ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Kiểm toán 

của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm học 2018 – 2019 

 
STT Nội 

dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

I  Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh  

Tuyển sinh đại học hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Mục tiêu 

kiến 

thức, kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ ngoại 

ngữ đạt 

được 

1. Mục tiêu đào tạo:  

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành kế toán, sinh viên đạt được các kiến thức, kỹ năng và 

các giá trị giáo dục sau: 

1.1. Kiến thức 

- Vận dụng các kiến thức về chính trị, pháp luật, và xã hội – nhân văn để giải quyết các vấn đề phát 

sinh trong công việc chuyên môn của người hành nghề kiểm toán. 

- Vận dụng được các kiến thức thuộc lĩnh vực kinh tế và quản lý để giải quyết các vấn đề trong công 

việc chuyên môn của người hành nghề kiểm toán. 

- Vận dụng đúng các kiến thức về nguyên lý kế toán, kiểm toán và tài chính để thực hiện công việc 

chuyên môn của người hành nghề kiểm toán. 

- Đánh giá được các rủi ro kiểm toán và lựa chọn các thủ tục và tiêu chuẩn kiểm toán thích hợp cho 

các tình huống kiểm toán 

- Thiết lập kế hoạch kiểm toán, tổ chức thực hiện cuộc kiểm toán và đưa ra được kết luận của cuộc 

kiểm toán. 

- Soạn thảo báo cáo để trình bày kết quả của công việc kiểm toán 

- Diễn giải thông tin và kết quả kiểm toán một cách rõ ràng cho các bên liên quan 

- Thiết kế và vận hành hệ thống kiểm soát/kiểm toán nội bộ của tổ chức một cách hiệu quả. 

- Lựa chọn được các chính sách và phương pháp kế toán phù hợp; ghi nhận được các nghiệp vụ kinh 

tế tài chính phát sinh; soạn thảo được các báo cáo tài chính tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán Việt 

Nam và các qui định khác của Bộ Tài Chính về công tác kế toán. 

- Áp dụng được các phương pháp và kỹ thuật kế toán quản trị để thu thập, xử lý và cung cấp các 

thông tin kế toán hữu ích cho việc lập kế hoạch, điều hành, kiểm soát và ra quyết định của các nhà 

quản lý. 

- Vận dụng các luật thuế để tính toán được các loại thuế, tuân thủ đúng luật; soạn thảo được các báo 

cáo thuế; và tư vấn cho các bên liên quan các vấn đề liên quan đến thuế. 

- Vận dụng được kiến thức về tài chính và quản trị tài chính để phân tích và đánh giá tình hình tài  

chính; quản trị vốn lưu động; thiết lập và đánh giá các dự án đầu tư; và quản trị rủi ro tài chính của tổ 

chức. 

1.2. Kỹ năng  

1.2.1. Kỹ năng cá nhân   

- Sử dụng tốt các công cụ phân tích định lượng để thực hiện việc tính toán và phân tích số liệu. 

- Sử dụng tốt Tiếng Anh (bao gồm cả các kỹ năng nói, nghe, đọc, viết) trong công việc chuyên môn: 

tối thiểu phải đạt được trình độ B1 theo khung năng lực ngoại ngữ của Âu Châu. 

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, các phần mềm điện toán văn phòng, (đặc biệt là phần mềm 

bảng tính Microsoft Excel), email và trình quyệt Web. 

- Nhận diện được vấn đề ra quyết định, mô hình hóa bài toán ra quyết định, đánh giá và lựa chọn 

phương án. 

- Quản lý thời gian thực hiện các công việc một cách hiệu quả, thể hiện thông qua việc xác định được 

sự ưu tiên của các công việc và đảm bảo thời hạn hoàn thành các công việc. 

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu để đạt được những kiến thức và kỹ năng mới. 
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1.2.2. Kỹ năng xã hội 

- Có khả năng giao tiếp (bằng lời và bằng văn bản) một cách rõ ràng, chính xác và dễ hiểu. 

- Có khả năng tạo ra sự ảnh hưởng đối với người khác, khả năng thuyết phục và tạo động lực cho 

người khác.  

- Có khả năng làm việc và hợp tác với những người khác một cách hiệu quả, được thể hiện thông qua 

việc tôn trọng ý kiến của người khác, biết lắng nghe và thấu hiểu người khác, chấp nhận các ý kiến 

trái chiều; chia sẽ công việc và trách nhiệm với những người khác để đảm bảo lợi ích chung. 

1.3. Thái độ 

- Tuân thủ theo các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và pháp luật trong quá trình làm việc. 

- Có lập trường và quan điểm chính trị rõ ràng.  

- Chịu trách nhiệm về các hành động và quyết định của cá nhân; ý thức được hậu quả của các hành 

động và quyết định của mình đối với những người khác. 

III Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, sinh 

hoạt cho 

người 

học 

- Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường Việt nam và 04 trung tâm chuyên 

môn đang hoạt động: (1) Trung tâm thông tin thư viện; (2) Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ 

doanh nghiệp; (3) Trung tâm dịch thuật; (4) Trung tâm đào tạo và tư vấn Tài chính - Kế toán. Trong 

tương lai, trường sẽ thành lập các trung tâm chuyên ngành phù hợp đáp ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ 

nghiên cứu, học tập, giảng dạy. 

- Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các trường đại học, viện nghiên cứu kinh tế trong nước và 

thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 đại học, viện nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới như: Đại học 

Chaopraya, Thái Lan; Trường cao đẳng Viriyalainakhonsawan, Thái Lan; Đại học Rennes 1, Pháp; 

Đại học Công nghệ Rajamangala, Thái Lan; Khoa Nông nghiệp, Thực phẩm và Tài nguyên thiên 

nhiên, Đại học Sydney; Đại học Khoa học ứng dụng IMC, Krems, Áo; Đại học Sofia, Bugaria; Viện 

công nghệ Tallaght, Ailen; Công ty Hanesbrand, Hoa Kỳ; Tổ chức Oxford Intellect, Anh; Đại học 

Hoseo Hàn Quốc,…Hàng năm, trường mời các giáo sư kinh tế đến giảng dạy, trao đổi một số môn 

học, lĩnh vực liên quan như các giáo sư của Fulbright, Nhật Bản, Thái Lan... 

- Tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu thực tế theo môn học để học viên nghiên cứu và học tập. 

IV Chương 

trình 

đào tạo 

mà nhà 

trường 

thực 

hiện 

T

T 

Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN 

Số Tín 

chỉ 

Học kỳ 

dự kiến 

7.1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 36/42   

7.1.1. Lý luận chính trị 10   

1 DHKH1022 
Những nguyên lý căn bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 
2 1 

2 DHKH1023 
Những nguyên lý căn bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 
3 2 

3 DHKH1112 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 3 

4 DHKH1103 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
3 4 

7.1.2. Khoa học xã hội – Nhân văn – Nghệ thuật 14   

5 DHKH1062 Pháp luật đại cương 2 1 

6 KTPT5192 Quản lý nhà nước về kinh tế (2) 2 

7 DHSP1022 Tâm lý học đại cương (2) 2 

8 KTPT1012 Địa lý kinh tế (2) 1 

9 DHKH1032 Khoa học môi trường (2) 1 

10 DHKH1042 Xã hội học đại cương (2) 1 

11 DHSP1012 Tiếng Việt trong soạn thảo văn bản (2) 2 

7.1.3. Ngoại ngữ 7   
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12 DHNN1013 Tiếng Anh cơ bản 1 3 1 

13 DHNN1022 Tiếng Anh cơ bản 2 2 2 

14 DHNN1032 Tiếng Anh cơ bản 3 2 3 

7.1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ - Môi trường 11   

15 HTTT1012 Toán cao cấp 1 2 1 

16 HTTT1022 Toán cao cấp 2 3 1 

17 HTTT1033 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 

18 HTTT1103 Tin học đại cương 3 1 

7.1.5. Giáo dục thể chất     

19 GDTC1015 Giáo dục thể chất     

7.1.6. Giáo dục quốc phòng – an ninh     

20 GDQP1017 Giáo dục quốc phòng     

7.2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 86/121   

7.2.1 Kiến thức cơ sở  21/21   

21 QTKD3023 Quản trị học 3 2 

22 KTPT2023 Kinh tế vi mô 1 3 2 

23 KTPT2033 Kinh tế vĩ mô 1 3 2 

24 DHKH3073 Luật kinh tế 3 3 

25 KTTC2223 Tài chính - tiền tệ 1 3 3 

26 KTTC2013 Nguyên lý kế toán 3 3 

27 KTTC2184 Kiểm toán đại cương 3 4 

7.2.2 Kiến thức ngành 46/56   

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 18/18   

28 KTTC3024 Kế toán tài chính 1 3 4 

29 KTTC3063 Kế toán quản trị 3 4 

30 KTTC3113 Kiểm toán báo cáo tài chính 1 3 5 

31 KTTC3123 Kiểm toán báo cáo tài chính 2 3 6 

32 KTTC3083 Hệ thống thông tin kế toán 1 3 7 

33 KTTC3253 Tài chính doanh nghiệp 1 3 6 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành 28/38   

34 KTTC4203 Kiểm toán hoạt động 3 6 

35 KTTC4142 Chuẩn mực kế toán 2 4 

36 KTTC4572 Kiểm soát nội bộ 3 5 

37 KTTC4143 Chuẩn mực kiểm toán 3 5 

38 KTTC4102 Kế toán chi phí 1 2 6 



 4 

39 KTTC3073 Kế toán thuế 1 3 5 

40 KTTC4212 Kiểm soát quản lý 2 6 

41 KTTC4172 Chuyên đề kiểm toán (3) 7 

42 KTTC3072 Kế toán thuế 2 (2) 6 

43 KTTC4092 Hệ thống thông tin kế toán 2 (2) 7 

44 KTTC4033 Kế toán tài chính 2 (3) 5 

45 KTTC4112 Kế toán ngân hàng (2) 4 

46 KTTC4123 Kế toán hành chính sự nghiệp (3) 7 

47 KTTC4133 Kế toán quốc tế (3) 6 

48 KTTC4152 Phân tích tài chính (2) 6 

7.2.3. Kiến thức bổ trợ 8/26   

49 KTTC4243 Phương pháp nghiên cứu khoa học (3) 6 

50 QTKD3073 Quản trị doanh nghiệp (3) 4 

51 KTTC5392 Thẩm định tài chính dự án (2) 7 

52 KTTC5303 Tài chính công (3) 4 

53 KTTC5353 Thị trường chứng khoán (3) 5 

54 KTTC4343 Quản lý thuế (2) 7 

55 QTKD2013 Marketing căn bản (3) 3 

56 LAW3072 Luật doanh nghiệp (2) 7 

57 HTTT4403 Nguyên lý thống kê kinh tế (3) 2 

58 KTCT2062 Lịch sử các học thuyết kinh tế (2) 2 

7.2.4. Thực tập nghề nghiệp 4/4   

59 KTTC4454 Thực tập nghề nghiệp 4 7 

7.2.5. Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận 7/14   

60 KTTC4467 Thực tập làm Khóa luận cuối khóa 7 8 

61 KTTC4463 Thực tập làm Chuyên đề cuối khóa 5 8 

62 KTTC4462 Chuyên đề tổng hợp 2 8 

    
Tổng cộng 

122/16

3   
 

V Khả 

năng học 

tập, 

nâng cao 

trình độ 

sau khi 

ra 

trường 

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo Ngành kiểm toán được trang bị các kiến thức và kỹ năng 

cần thiết giúp họ có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn thuộc lĩnh vực kiểm 

toán, kế toán hoặc tài chính để đạt được bằng cấp cao hơn (như Bằng Thạc sỹ).  

Chương trình đào tạo Ngành kiểm toán cũng đảm bảo được các yêu cầu chuyên môn cần thiết, làm 

nền tảng cho sinh viên tốt nghiệp tiếp tục học tập để tham dự kỳ thi tuyển lấy chứng chỉ kiểm toán 

viên ở Việt Nam. 

VI Vị trí 

làm việc 

sau khi 

Vị trí việc làm 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành kiểm toán toán có thể đảm nhiệm các vị trí công 

việc chủ yếu sau: 
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tốt 

nghiệp ở 

các trình 

độ  

- Kiểm toán viên độc lập của các công ty cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán và tư vấn. 

- Nhân viên tư vấn kế toán, tư vấn thuế, tư vấn tài chính của các công ty cung cấp dịch vụ kế toán, 

kiểm toán và tư vấn. 

- Kiểm toán viên/kiểm soát viên nội bộ của các tổ chức. 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành kiểm toán cũng có thể đảm nhiệm các vị trí công 

việc thuộc chuyên môn gần như: 

- Kế toán viên ở các tổ chức thuộc các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. 

- Nhân viên/cán bộ làm công tác tài chính và quản trị tài chính của các tổ chức khác nhau.  

 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                                                                   HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

PGS.TS. Trần Văn Hòa 
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               ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Kiểm toán Chất Lượng Cao (CLC) của 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm học 2018 – 2019 

 
STT Nội 

dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

I  Điều 

kiện 

đăng 

ký 

tuyển 

sinh  

   Điều kiện tuyển sinh  

a) Thí sinh là người Việt Nam đã trúng tuyển vào Trường ĐHKT trong kỳ tuyển sinh đại học 

chính quy; thí sinh là người nước ngoài phải có văn bằng tốt nghiệp tối thiểu tương đương văn bằng tốt 

nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam, có năng lực Tiếng Việt đáp ứng yêu cầu của chương trình 

đào tạo do Hiệu trưởng Trường ĐHKT quy định; 

b) Những sinh viên thuộc các diện sau sẽ được xét tuyển thẳng vào CTCLC: 

- Thành viên đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi Olympic quốc tế về các môn học trong tổ hợp 

xét tuyển tuyển sinh vào trường ĐHKT; 

- Học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 về môn học 

trong tổ hợp xét tuyển tuyển sinh vào trường ĐHKT; 

c) Đáp ứng các điều kiện khác về tuyển sinh; tự nguyện tham gia học, cam kết đóng học phí 

theo quy định của Trường ĐHKT. 

II Mục 

tiêu 

kiến 

thức, 

kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ 

ngoại 

ngữ đạt 

được 

1. Mục tiêu đào tạo:  

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành kế toán, sinh viên đạt được các kiến thức, kỹ năng và 

các giá trị giáo dục sau: 

1.1. Kiến thức 

- Vận dụng các kiến thức về chính trị, pháp luật, và xã hội – nhân văn để giải quyết các vấn đề phát 

sinh trong công việc chuyên môn của người hành nghề kiểm toán. 

- Vận dụng được các kiến thức thuộc lĩnh vực kinh tế và quản lý để giải quyết các vấn đề trong công 

việc chuyên môn của người hành nghề kiểm toán. 

- Vận dụng đúng các kiến thức về nguyên lý kế toán, kiểm toán và tài chính để thực hiện công việc 

chuyên môn của người hành nghề kiểm toán. 

- Đánh giá được các rủi ro kiểm toán và lựa chọn các thủ tục và tiêu chuẩn kiểm toán thích hợp cho 

các tình huống kiểm toán 

- Thiết lập kế hoạch kiểm toán, tổ chức thực hiện cuộc kiểm toán và đưa ra được kết luận của cuộc 

kiểm toán. 

- Soạn thảo báo cáo để trình bày kết quả của công việc kiểm toán 

- Diễn giải thông tin và kết quả kiểm toán một cách rõ ràng cho các bên liên quan 

- Thiết kế và vận hành hệ thống kiểm soát/kiểm toán nội bộ của tổ chức một cách hiệu quả. 

- Lựa chọn được các chính sách và phương pháp kế toán phù hợp; ghi nhận được các nghiệp vụ kinh 

tế tài chính phát sinh; soạn thảo được các báo cáo tài chính tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán Việt 

Nam và các qui định khác của Bộ Tài Chính về công tác kế toán. 

- Áp dụng được các phương pháp và kỹ thuật kế toán quản trị để thu thập, xử lý và cung cấp các 

thông tin kế toán hữu ích cho việc lập kế hoạch, điều hành, kiểm soát và ra quyết định của các nhà 

quản lý. 

- Vận dụng các luật thuế để tính toán được các loại thuế, tuân thủ đúng luật; soạn thảo được các báo 

cáo thuế; và tư vấn cho các bên liên quan các vấn đề liên quan đến thuế. 

- Vận dụng được kiến thức về tài chính và quản trị tài chính để phân tích và đánh giá tình hình tài 

chính; quản trị vốn lưu động; thiết lập và đánh giá các dự án đầu tư; và quản trị rủi ro tài chính của tổ 

chức. 

1.2. Kỹ năng  

1.2.1. Kỹ năng cá nhân   

- Sử dụng tốt các công cụ phân tích định lượng để thực hiện việc tính toán và phân tích số liệu. 

- Sử dụng tốt Tiếng Anh (bao gồm cả các kỹ năng nói, nghe, đọc, viết) trong công việc chuyên môn: 

tối thiểu phải đạt được trình độ B2 theo khung năng lực ngoại ngữ của Âu Châu, hoặc các trình độ 

tiếng Anh tương đương (như IELTS: 5,5 điểm hoặc TOEFL IBT: 85 điểm). 

- Sử dụng tốt tiếng anh chuyên ngành Kế toán và Kiểm toán để phục vụ cho công việc chuyên môn 
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trong môi trường toàn cầu hóa. 

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, các phần mềm điện toán văn phòng, (đặc biệt là phần mềm 

bảng tính Microsoft Excel), email và trình quyệt Web. 

- Nhận diện được vấn đề ra quyết định, mô hình hóa bài toán ra quyết định, đánh giá và lựa chọn 

phương án. 

- Quản lý thời gian thực hiện các công việc một cách hiệu quả, thể hiện thông qua việc xác định được 

sự ưu tiên của các công việc và đảm bảo thời hạn hoàn thành các công việc. 

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu để đạt được những kiến thức và kỹ năng mới. 

1.2.2. Kỹ năng xã hội 

- Có khả năng giao tiếp (bằng lời và bằng văn bản) một cách rõ ràng, chính xác và dễ hiểu. 

- Có khả năng tạo ra sự ảnh hưởng đối với người khác, khả năng thuyết phục và tạo động lực cho 

người khác.  

- Có khả năng làm việc và hợp tác với những người khác một cách hiệu quả, được thể hiện thông qua 

việc tôn trọng ý kiến của người khác, biết lắng nghe và thấu hiểu người khác, chấp nhận các ý kiến 

trái chiều; chia sẽ công việc và trách nhiệm với những người khác để đảm bảo lợi ích chung. 

1.3. Thái độ 

- Tuân thủ theo các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và pháp luật trong quá trình làm việc. 

- Có lập trường và quan điểm chính trị rõ ràng.  

- Chịu trách nhiệm về các hành động và quyết định của cá nhân; ý thức được hậu quả của các hành 

động và quyết định của mình đối với những người khác. 

III Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động 

hỗ trợ 

học tập, 

sinh 

hoạt 

cho 

người 

học 

- Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường Việt nam và 04 trung tâm chuyên 

môn đang hoạt động: (1) Trung tâm thông tin thư viện; (2) Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ 

doanh nghiệp; (3) Trung tâm dịch thuật; (4) Trung tâm đào tạo và tư vấn Tài chính - Kế toán. Trong 

tương lai, trường sẽ thành lập các trung tâm chuyên ngành phù hợp đáp ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ 

nghiên cứu, học tập, giảng dạy. 

- Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các trường đại học, viện nghiên cứu kinh tế trong nước và thiết 

lập quan hệ hợp tác với hơn 40 đại học, viện nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới như: Đại học 

Chaopraya, Thái Lan; Trường cao đẳng Viriyalainakhonsawan, Thái Lan; Đại học Rennes 1, Pháp; Đại 

học Công nghệ Rajamangala, Thái Lan; Khoa Nông nghiệp, Thực phẩm và Tài nguyên thiên nhiên, Đại 

học Sydney; Đại học Khoa học ứng dụng IMC, Krems, Áo; Đại học Sofia, Bugaria; Viện công nghệ 

Tallaght, Ailen; Công ty Hanesbrand, Hoa Kỳ; Tổ chức Oxford Intellect, Anh; Đại học Hoseo Hàn 

Quốc,…Hàng năm, trường mời các giáo sư kinh tế đến giảng dạy, trao đổi một số môn học, lĩnh vực liên 

quan như các giáo sư của Fulbright, Nhật Bản, Thái Lan... 

- Tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu thực tế theo môn học để học viên nghiên cứu và học tập. 

- Ngoài những quyền lợi chung đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy, sinh viên CTCLC còn 

được hưởng các quyền lợi sau: 

a) Được các nhà khoa học đầu ngành, các giáo sư, giảng viên có trình độ, kinh nghiệm và có uy 

tín trong nước, quốc tế trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học.  

b) Được ưu tiên cung cấp hoặc sử dụng các tài liệu học tập; được ưu tiên sử dụng các phương 

tiện, trang thiết bị kỹ thuật, thư viện và hệ thống internet phục vụ cho học tập và nghiên cứu khoa học.  

c) Được ưu tiên xét cấp học bổng khuyến khích, học bổng tài trợ, và học bổng của các tổ chức, 

cá nhân trong, ngoài nước. 

d) Được ưu tiên xét chọn đi học ở nước ngoài theo chỉ tiêu của Nhà nước hoặc theo các chương 

trình hợp tác quốc tế của Đại học Huế, của trường ĐHKT. 

e) Sinh viên tốt nghiệp CTCLC được ưu tiên xét chuyển tiếp học bậc học cao hơn hoặc tuyển 

chọn làm cán bộ của trường ĐHKT. 

IV Chươn

g trình 

đào tạo 

mà nhà 

trường 

thực 

hiện 

TT Mã học phần Tên học phần 
Số Tín 

chỉ 

Ngôn ngữ 

giảng 

dạy/Phối hợp 

doanh nghiệp 

6.1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG  41/45  

6.1.1. Lý luận chính trị  10/10  

1 KTCT1022 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1 
2 

 

2 KTCT1023 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 

Mác-Lênin 2 
3 
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3 KTCT1024 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

4 KTCT1103 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
3 

 

6.1.2. Khoa học xã hội – Nhân văn  6/10  

1 DHKH1062 Pháp luật đại cương 2  

2 KTPT5192 Quản lý nhà nước về kinh tế (2)  

3 DHSP1022 Tâm lý  học đại cương (2)  

4 KTPT1012 Địa lý kinh tế (2)  

5 DHKH1042 Xã hội học đại cương (2)  

6.1.3. Ngoại ngữ 16/16   

1 DHNN1013 Tiếng Anh cơ bản 1 3  

2 DHNN1022 Tiếng Anh cơ bản 2 2  

3 DHNN1032 Tiếng Anh cơ bản 3 2  

4 DHNN1023 Tiếng Anh nâng cao 1 3  

5 DHNN1033 Tiếng Anh nâng cao 2 3  

6 DHNN1043 Tiếng Anh nâng cao 3 3  

6.1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ - Môi 

trường 
9/9 

 

1 HTTT1043 Toán ứng dụng trong kinh tế 3  

2 HTTT1023 Tin học ứng dụng 3  

3 HTTT1033 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3  

6.1.5. Giáo dục thể chất    

6.1.6. Giáo dục quốc phòng – an ninh    

6.2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP  94/109  

6.2.1 Kiến thức của khối ngành  18/18  

1 KTPT2023 Kinh tế vi mô 1 3  

2 KTPT2022 Kinh tế vĩ mô 1 3  

3 KTTC2013 Nguyên lý kế toán 3 TA 

4 QTKD3023 Quản trị học 3  

5 KTTC2223 Tài chính - tiền tệ 1 3  

6 KTKT4143 Tiếng Anh chuyên ngành 3 TA 

6.2.2 Kiến thức ngành, chuyên ngành  51/54  

6.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 30/30  

1 KTTC2173 Kiểm toán đại cương 3 TA 

2 KTTC3023 Kế toán tài chính 1 3 PH 

3 KTTC4033 Kế toán tài chính 2 3 PH 

4 KTKT3013 Kế toán quản trị 1 3 TA 

5 KTKT3053 Kế toán quản trị 2 3 TA 
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6 KTKT3113 Thuế và Kế toán thuế 1 3 PH 

7 KTKT3123 Thuế và Kế toán thuế 2 3 PH 

8 KTTC3253 Tài chính doanh nghiệp 1 3 TA 

9 KTTC3263 Tài chính doanh nghiệp 2 3 TA 

10 KTTC3083 Hệ thống thông tin kế toán 1 3  

6.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành  21/24  

1 KTTC3113 Kiểm toán báo cáo tài chính 1 3 TA/PH 

2 KTTC3123 Kiểm toán báo cáo tài chính 2 3 TA/PH 

3 KTKT3043 Kiểm soát nội bộ 3 PH 

4 TCNH4113 Phân tích tài chính 3  

5 KTKT5133 Kiểm soát quản lý (3)  

6 KTKT4133 Phân tích hoạt động kinh doanh (3) PH 

7 KTKT3023 Kế toán chi phí 1 (3) TA 

8 KTTC4093 Hệ thống thông tin kế toán 2 (3)  

6.2.3. Kiến thức bổ trợ 11/23  

1 KTKT4112 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2  

2 LUAT3063 Pháp luật về doanh nghiệp 3  

3 KTTC4343 Quản lý thuế (3) PH 

4 HTTT2053 Kinh tế lượng (3)  

5 KTKT3033 Kế toán công 1 (3)  

6 KTTC4133 Kế toán quốc tế (3)  

7 QTKD4203 Đàm phán kinh doanh (3)  

8 KTTC4213 Kiểm toán hoạt động (3) PH 

6.2.4. Thực tập nghề nghiệp 4/4   

1 KTKT5534 Thực tập nghề nghiệp 4 PH 

6.2.5. Thực tập cuối khóa  10/10  

2 KTKT5537 Thực tập làm khóa luận cuối khóa 10 PH 

   Tổng cộng 135/154  
 

V Khả 

năng 

học tập, 

nâng 

cao 

trình độ 

sau khi 

ra 

trường 

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo CLC ngành Kiểm toán được trang bị các kiến thức và kỹ 

năng cần thiết giúp họ có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn thuộc lĩnh vực kiểm 

toán, kế toán hoặc tài chính để đạt được bằng cấp cao hơn (như Bằng Thạc sỹ).  

Chương trình đào tạo CLC ngành Kiểm toán cũng đảm bảo được các yêu cầu chuyên môn cần thiết, 

làm nền tảng cho sinh viên tốt nghiệp tiếp tục học tập để tham dự kỳ thi tuyển lấy chứng chỉ kiểm toán 

viên ở Việt Nam. 

Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo để xây dựng chuẩn đầu ra 

1. Khung năng lực kế toán viên hành nghề của Viện Kế toán công chứng Hoa Kỳ (AICPA). 

http://www.aicpa.org 

2. Khung năng lực kế toán viên hành nghề của Hiệp hội kế toán viên hành nghề Canada (CPA 

Canada). https://www.cpacanada.ca 

3. Khung năng lực kế toán viên hành nghề của Hiệp hội kế toán viên công chứng Anh Quốc 

(ACCA). http://www.accaglobal.com/vn/en.html 

4. Khung năng lực kế toán viên hành nghề của Viện kế toán công chứng Nam phi (SAICA). 

https://www.saica.co.za 

https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
http://www.aicpa.org/
https://www.cpacanada.ca/
http://www.accaglobal.com/vn/en.html
https://www.saica.co.za/
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5. Khung năng lực kế toán viên ngành nghề của Viện kế toán công chứng Nhật Bản (JICPA). 

http://www.hp.jicpa.or.jp 

6. Chuẩn đầu ra Chương trình kế toán của Trường Đại học Ontario, Canada đã được chấp thuận 

bởi Bộ giáo dục Ontario, Canada. http://www.edu.gov.on.ca 

VI Vị trí 

làm 

việc 

sau khi 

tốt 

nghiệp 

ở các 

trình độ  

Vị trí việc làm 

Cử nhân tốt nghiệp chương trình đào tạo CLC ngành kiểm toán có thể đảm nhiệm các vị trí công việc 

chủ yếu sau: 

- Kiểm toán viên độc lập của các công ty cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán và tư vấn. 

- Nhân viên tư vấn kế toán, tư vấn thuế, tư vấn tài chính của các công ty cung cấp dịch vụ kế toán, 

kiểm toán và tư vấn. 

- Kiểm toán viên/kiểm soát viên nội bộ của các tổ chức. 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo CLC ngành kiểm toán cũng có thể đảm nhiệm các vị trí 

công việc thuộc chuyên môn gần như: 

- Kế toán viên ở các tổ chức thuộc các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. 

- Nhân viên/cán bộ làm công tác tài chính và quản trị tài chính của các tổ chức khác nhau.  

 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                                                                     HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

PGS.TS. Trần Văn Hòa 

 

 

 

http://www.hp.jicpa.or.jp/
http://www.edu.gov.on.ca/
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ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo chuyên ngành Tài chính  

của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 - 2019 

 

STT Nội 

dung 

Trình độ đào tạo  

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

I Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh  

  

Tuyển sinh đại học hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Mục 

tiêu 

kiến 

thức, kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ 

ngoại 

ngữ đạt 

được 

  1. Mục tiêu kiến thức 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng, sinh viên nắm 

vững các kiến thức sau: 

* Kiến thức giáo dục đại cương 

- Các kiến thức chung về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội, văn hóa và xã hội để phân 

tích và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng nói chung và chuyên ngành 

Tài chính nói riêng. 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán, tin học và các công cụ xác suất, 

thống kê ứng dụng trong kinh tế. 

* Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế - quản lý 

- Hiểu rõ các kiến thức chung về kinh tế, quản lý kinh tế làm cơ sở cho việc tiếp thu 

kiến thức ngành Tài chính  - Ngân hàng và chuyên ngành Tài chính.  

* Kiến thức ngành – chuyên ngành 

- Hiểu rõ khả năng thực thi các chức năng quản trị trong các lĩnh vực chiến lược, tài 

chính, marketing, sản xuất, nguồn nhân lực và ở các vị trí, cấp bậc quản trị khác nhau. 

- Nắm vững những nghiệp vụ tài chính và ngân hàng chủ yếu. 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về hoạt động tài chính quốc tế. 

- Nắm vững hệ thống thông tin kinh tế để ra quyết định trong doanh nghiệp. 

- Nắm vững các công cụ rủi ro tài chính. 

    - Nắm vững kiến thức về thị trường tài chính và các nghiệp vụ trên thị trường tài chính. 

           - Nắm vững kiến thức về hoạt động tài chính của Chính phủ và cách thức Chính phủ sử 

dụng chính sách công để điều tiết nền kinh tế. 

           - Vận dụng kiến thức để lựa chọn dự án đầu tư, nguồn tài trợ trong doanh nghiệp và 

định giá doanh nghiệp. 

2. Mục tiêu kỹ năng 
* Kỹ năng cứng 

- Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, trong học thuật và nghiên cứu khoa học ở 

mức độ tối thiểu B1 khung Châu Âu. 

         - Sử dụng tốt các công cụ phân tích định lượng để thực hiện việc tính toán và phân tích 

và xử lý số liệu. 

 - Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thu thập, phân tích và cung cấp 

thông tin trong tài chính. 

 - Khả năng diễn giải những thông tin tài chính từ các báo cáo kế toán và thị trường tài 

chính. 
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 - Khả năng nhận biết và quản trị rủi ro tài chính trong một doanh nghiệp sản xuất kinh 

doanh và một tổ chức tín dụng. 

 - Khả năng thẩm định tài chính và lựa chọn dự án đầu tư. 

 - Khả năng thực hiện các nghiệp vụ chủ yếu trong một ngân hàng thương mại.  

 - Khả năng phân tích mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận khi ra quyết định đầu tư và 

tài trợ trong một doanh nghiệp. 

 - Khả năng vận dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro tài chính. 

 - Khả năng phân tích đầu tư chứng khoán.  

 - Khả năng phân tích và đưa ra những kết luận phù hợp về những vấn đề tài chính 

trong một đơn vị dựa trên những cơ sở dữ liệu khác nhau. 

 - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. 

 - Khả năng tự học một cách chủ động và độc lập.  

 - Khả năng tư duy logic, biện chứng, tổng hợp, phân tích và phê phán. 

* Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm. 

- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả để đảm bảo hoàn thành các công việc đúng thời 

hạn.  

- Kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt, đàm phán, truyền đạt thông tin; thuyết trình. 

3. Mục tiêu thái độ 

    - Tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức của nghề nghiệp. 

    - Có quan điểm chính trị rõ ràng. 

    - Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc và tác phong làm việc 

chuyên nghiệp. 

4. Trình độ ngoại ngữ đạt được  

- Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, trong học thuật và nghiên cứu khoa học ở 

mức độ tối thiểu B1 khung Châu Âu. 

III Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, 

sinh 

hoạt 

cho 

người 

học 

  - Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các trường đại học, viện nghiên cứu kinh tế 

trong nước và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 đại học, viện nghiên cứu ở nhiều nước 

trên thế giới như: Đại học Công nghệ Dublin, Ireland, Đại học Kalasin Thái Lan, Đại học 

Sydney, Đại học Sofia, Bugaria, Đại học Chonbuk, Hàn Quốc…Hàng năm, trường mời các 

giáo sư kinh tế đến giảng dạy, trao đổi một số môn học, tiếp nhận các sinh viên quốc tế đến 

học tập tại trường cũng như xét chọn sinh viên được học bổng đi trao đổi 1 học kỳ tại các 

nước có nền giáo dục tiên tiến.  

- Trường có quan hệ hợp tác chặt chẽ và đã ký biên bản hợp tác với trên 50 doanh 

nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên Huế và Việt Nam, tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu 

thực tế theo môn học và thực tập sinh tại các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để sinh 

viên nghiên cứu và học tập, gắn kết giữa lý thuyết và thực tế. 

- Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường Việt Nam và 04 trung 

tâm chuyên môn đang hoạt động: (1) Trung tâm thông tin thư viện; (2) Trung tâm hỗ trợ sinh 

viên và quan hệ doanh nghiệp; (3) Trung tâm dịch thuật; (4) Trung tâm đào tạo và tư vấn Tài 

chính - Kế toán. Trong tương lai, trường sẽ thành lập các trung tâm chuyên ngành phù hợp 

đáp ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng dạy. 

 

IV Chương 

trình 

đào tạo 

mà nhà 

trường 

thực 

hiện 

  

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số Tín 

chỉ 

Học kỳ 

dự 

kiến 

7.1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG  34/38   

7.1.1. Lý luận chính trị  10/10   

1 KTCT1022 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1 

2 KTCT1023 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 2 

3 KTCT1112 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 3 
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4 KTCT1103 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 3 4 

7.1.2. Khoa học xã hội – Nhân văn – Nghệ thuật 8/12    

5 DHKH1062 Pháp luật đại cương 2 1 

6 KTPT1012 Địa lý kinh tế (2) 1 

7 DHKH1032 Khoa học môi trường (2) 1 

8 KTPT 5192 Quản lý nhà nước về kinh tế (2) 3 

9 
DHSP1022 

Tâm lý  học đại cương (2) 2 

10 DHKH1042 Xã hội học đại cương (2) 2 

7.1.3. Ngoại ngữ  7/7   

11 DHNN1013 Tiếng Anh cơ bản 1 3 1 

12 DHNN1022 Tiếng Anh cơ bản 2 2 2 

13 DHNN1032 Tiếng Anh cơ bản 3 2 3 

7.1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ - Môi 

trường  9/9   

14 HTTT1053 Tin học ứng dụng 3 1 

15 HTTT1043 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 1 

16 HTTT1033 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 

7.1.5. Giáo dục thể chất     

7.1.6. Giáo dục quốc phòng – an ninh     

7.2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 88/113   

7.2.1 Kiến thức của khối ngành   15/15   

17 KTPT2023 Kinh tế vi mô 1 3 2 

18 KTPT2033 Kinh tế vĩ mô 1 3 2 

19 KTTC2013 Nguyên lý kế toán 3 3 

20 QTKD3023 Quản trị học 3 2 

21 
KTTC2223 

Tài chính - tiền tệ 1 3 3 

7.2.2 Kiến thức ngành, chuyên ngành  53/61   

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 21/21  

22 KTTC3253 Tài chính doanh nghiệp 1 3 4 

23 KTKT3013 Kế toán quản trị 1 3 5 

24 TCNH3113 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 4 

25 
KTTC3273 

Tài chính quốc tế 3 6 

26 KTTC4323 Quản trị rủi ro tài chính 3 7 

27 KTTC2233 Tài chính - tiền tệ 2 3 4 

28 KTTC4313 Toán tài chính 3 4 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành  32/40   

29 KTTC3263 Tài chính doanh nghiệp 2 3 5 
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30 KTTC5303 Tài chính công 3 6 

31 KTTC5353 Thị trường chứng khoán 3 5 

32 KTTC4413 Bảo hiểm 3 4 

33 KTTC5393 Thẩm định tài chính dự án 3 7 

34 TCNH4113 Phân tích tài chính 3 7 

35 KTTC4333 Marketing ngân hàng (3) 5 

36 KTTC5372 Thanh toán quốc tế (2) 6 

37 KTTC4393 Phân tích và đầu tư chứng khoán (3) 6 

38 KTTC4663 Công cụ phái sinh (3) 7 

39 KTTC4343 Quản lý thuế (3) 7 

40 KTTC3103 Quản trị Ngân hàng thương mại (3) 5 

41 KTTC4642 Nghiệp vụ ngân hàng trung ương (2) 5 

42 KTTC5313 Tài chính hành vi (3) 7 

7.2.3. Kiến thức bổ trợ 9/26   

43 QTKD4353 Kinh tế quốc tế (3) 3 

44 QTKD2013 Marketing căn bản (3) 3 

45 QTKD3033 Quản trị chiến lược (3) 4 

46 QTKD5242 Giao tiếp trong kinh doanh (2) 6 

47 HTTT3433 Thống kê kinh doanh 1 (3) 5 

48 KTKT4133 Phân tích hoạt động kinh doanh (3) 6 

49 TCNH4123 Phương pháp nghiên cứu khoa học (3) 4 

50 HTTT2053 Kinh tế lượng (3) 5 

51 LUAT3063 Pháp luật về doanh nghiệp (3) 3 

7.2.4. Thực tập nghề nghiệp 4/4   

52 TCNH5514 Thực tập nghề nghiệp 4 7 

7.2.5. Thực tập cuối khóa  7/7   

53 
TCNH5517 

Khóa luận cuối khóa 7 8 

54 
TCNH5512 

Chuyên đề tổng hợp 2 8 

55 
TCNH5515 

Chuyên đề thực tập cuối khóa 5 8 

      
122/15

1   
 

V Khả 

năng 

học tập, 

nâng 

cao 

trình độ 

sau khi 

ra 

trường 

      

 Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo Ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Tài 

chính được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các 

bậc cao hơn thuộc lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Ngoài ra, chương trình cũng cung cấp cho 

sinh viên một số kiến thức cần thiết để tham dự kỳ thi tuyển lấy chứng chỉ tài chính (CFA). 

 

https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
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VI Vị trí 

làm 

việc 

sau khi 

tốt 

nghiệp 

ở các 

trình độ  

      Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính có thể đảm 

nhận các công việc như quản trị tài chính, thẩm định tài chính dự án, đầu tư chứng khoán tại 

ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, … Sinh viên cũng có thể làm việc tại các công 

ty kiểm toán, các bộ phận tài chính – kế toán của các công ty kinh doanh, các công ty bảo 

hiểm, các cơ quan quản lý như Sở tài chính, Cục thuế, Hải quan... 

 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                                                              HIỆU TRƯỞNG  

(Đã ký) 

PGS.TS. Trần Văn Hòa 
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ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo chuyên ngành Ngân hàng  

của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 - 2019 

 

STT Nội 

dung 

Trình độ đào tạo  

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

I Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh  

  

Tuyển sinh đại học hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Mục tiêu 

kiến 

thức, kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ ngoại 

ngữ đạt 

được 

  1. Mục tiêu kiến thức 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng, sinh viên nắm 

vững các kiến thức sau: 

* Kiến thức giáo dục đại cương 

- Các kiến thức chung về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội, văn hóa và xã hội để phân 

tích và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng nói chung và chuyên ngành 

Ngân hàng nói riêng.  

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán, tin học và các công cụ xác suất, 

thống kê ứng dụng trong kinh tế. 

* Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế - quản lý 

- Hiểu rõ các kiến thức chung về kinh tế, quản lý kinh tế làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến 

thức ngành Tài chính - Ngân hàng và chuyên ngành Ngân hàng.  

* Kiến thức ngành – chuyên ngành 

- Hiểu rõ khả năng thực thi các chức năng quản trị trong các lĩnh vực chiến lược, tài 

chính, marketing, sản xuất, nguồn nhân lực và ở các vị trí, cấp bậc quản trị khác nhau. 

- Nắm vững những nghiệp vụ tài chính và ngân hàng chủ yếu. 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về hoạt động tài chính quốc tế. 

- Nắm vững hệ thống thông tin kinh tế để ra quyết định trong doanh nghiệp. 

- Nắm vững các công cụ rủi ro tài chính. 

   - Nắm vững kiến thức về thị trường tài chính và các nghiệp vụ trên thị trường tài chính. 

- Nắm vững kiến thức về hoạt động huy động và tín dụng của ngân hàng thương mại.  

- Nắm kiến thức về hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối trong hoạt 

động ngân hàng và các hoạt động đặc thù khác của ngân hàng.  

- Nắm vững kiến thức về marketing và quản trị hoạt động ngân hàng. 

- Nắm vững kiến thức về hoạt động của Ngân hàng trung ương. 

2. Mục tiêu kỹ năng 
* Kỹ năng cứng 

- Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, trong học thuật và nghiên cứu khoa học ở mức 

độ tối thiểu B1 khung Châu Âu.  

- Sử dụng tốt các công cụ phân tích định lượng để thực hiện việc tính toán và phân tích và xử 

lý số liệu. 

      - Khả năng phân tích mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận khi ra quyết định đầu tư và tài 

trợ trong một doanh nghiệp; định giá doanh nghiệp. 

      - Khả năng vận dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính. 

      - Khả năng tự tìm hiểu, áp dụng các quy định luật pháp trong lĩnh vực ngân hàng. 
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      - Khả năng thực hiện nghiệp vụ đặc thù trong ngân hàng: nghiệp vụ cho thuê tài chính; 

nghiệp vụ bao thanh toán, nghiệp vụ bảo lãnh, nghiệp vụ thanh toán quốc tế và các nghiệp vụ 

kinh doanh khác. 

       - Khả năng sử dụng và khai thác công nghệ thông tin và truyền thông để thu thập, phân 

tích và cung cấp thông tin trong lĩnh vực ngân hàng. 

       - Khả năng phân tích và đầu tư chứng khoán.  

       - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. 

       - Khả năng tự học một cách chủ động và độc lập.  

       - Khả năng tư duy logic, biện chứng, tổng hợp, phân tích và phê phán. 

* Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm. 

- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả để đảm bảo hoàn thành các công việc đúng thời 

hạn.  

- Kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt, đàm phán, truyền đạt thông tin; thuyết trình. 

3. Mục tiêu thái độ 

        - Tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức của nghề nghiệp. 

        - Có quan điểm chính trị rõ ràng. 

        - Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc và tác phong làm việc 

chuyên nghiệp. 

4. Trình độ ngoại ngữ đạt được  

- Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, trong học thuật và nghiên cứu khoa học ở mức 

độ tối thiểu B1 khung Châu Âu.  

III Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, sinh 

hoạt cho 

người 

học 

  - Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các trường đại học, viện nghiên cứu kinh tế 

trong nước và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 đại học, viện nghiên cứu ở nhiều nước trên 

thế giới như: Đại học Công nghệ Dublin, Ireland, Đại học Kalasin Thái Lan, Đại học Sydney, 

Đại học Sofia, Bugaria, Đại học Chonbuk, Hàn Quốc…Hàng năm, trường mời các giáo sư 

kinh tế đến giảng dạy, trao đổi một số môn học, tiếp nhận các sinh viên quốc tế đến học tập 

tại trường cũng như xét chọn sinh viên được học bổng đi trao đổi 1 học kỳ tại các nước có nền 

giáo dục tiên tiến.  

- Trường có quan hệ hợp tác chặt chẽ và đã ký biên bản hợp tác với trên 50 doanh nghiệp 

trên địa bàn Thừa Thiên Huế và Việt Nam, tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu thực tế 

theo môn học và thực tập sinh tại các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên nghiên 

cứu và học tập, gắn kết giữa lý thuyết và thực tế. 

- Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường Việt Nam và 04 trung 

tâm chuyên môn đang hoạt động: (1) Trung tâm thông tin thư viện; (2) Trung tâm hỗ trợ sinh 

viên và quan hệ doanh nghiệp; (3) Trung tâm dịch thuật; (4) Trung tâm đào tạo và tư vấn Tài 

chính - Kế toán. Trong tương lai, trường sẽ thành lập các trung tâm chuyên ngành phù hợp 

đáp ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng dạy. 

 

IV Chương 

trình đào 

tạo mà 

nhà 

trường 

thực 

hiện 

  

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Học 

kỳ 

dự 

kiến 

7.1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG  34/38   

7.1.1. Lý luận chính trị  10/10   

1 KTCT1022 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác -

Lênin 1 2 1 

2 KTCT1023 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác -

Lênin 2 3 2 

3 KTCT1112 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 3 
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4 KTCT1103 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 3 4 

7.1.2. Khoa học xã hội – Nhân văn – Nghệ thuật  8/12   

5 DHKH1062 Pháp luật đại cương 2 1 

6 KTPT1012 Địa lý kinh tế (2) 2 

7 DHKH1032 Khoa học môi trường (2) 1 

8 KTPT 5192 Quản lý nhà nước về kinh tế (2) 3 

9 
DHSP1022 

Tâm lý  học đại cương (2) 2 

10 DHKH1042 Xã hội học đại cương (2) 1 

7.1.3. Ngoại ngữ  7/7   

11 DHNN1013 Tiếng Anh cơ bản 1 3 1 

12 DHNN1022 Tiếng Anh cơ bản 2 2 2 

13 DHNN1032 Tiếng Anh cơ bản 3 2 3 

7.1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ - Môi 

trường  9/9   

14 HTTT1053 Tin học ứng dụng 3 2 

15 HTTT1043 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 1 

16 HTTT1033 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 

7.1.5. Giáo dục thể chất     

7.1.6. Giáo dục quốc phòng – an ninh     

7.2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP  88/113   

7.2.1.  Kiến thức của khối ngành   15/15   

17 KTPT2023 Kinh tế vi mô 1 3 2 

18 KTPT2033 Kinh tế vĩ mô 1 3 2 

19 KTTC2013 Nguyên lý kế toán 3 3 

20 QTKD3023 Quản trị học 3 2 

21 KTTC2223 Tài chính - tiền tệ 1 3 3 

7.2.2.  Kiến thức ngành, chuyên ngành  53/63   

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành  21/21   

22 KTTC3253 Tài chính doanh nghiệp 1 3 4 

23 KTKT3013 Kế toán quản trị 1 3 5 

24 TCNH3113 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 4 

25 KTTC3273 Tài chính quốc tế 3 6 

26 KTTC4323 Quản trị rủi ro tài chính 3 7 

27 KTTC2233 Tài chính - tiền tệ 2 3 4 

28 KTTC4313 Toán tài chính 3 4 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên ngành 32/42 
 

29 KTTC4333 Marketing ngân hàng 3 5 
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30 KTTC3103 Quản trị Ngân hàng thương mại 3 5 

31 KTTC4623 Thẩm định tín dụng ngân hàng 3 6 

32 KTTC4642 Nghiệp vụ ngân hàng trung ương 2 5 

33 KTTC5372 Thanh toán quốc tế 2 6 

34 KTTC5353 Thị trường chứng khoán 3 5 

35 KTTC4612 Pháp luật ngân hàng (2) 5 

36 KTKT4113 Kế toán ngân hàng (3) 6 

37 KTTC4663 Công cụ phái sinh (3) 6 

38 KTTC4413 Bảo hiểm (3) 4 

39 KTTC5303 Tài chính công (3) 6 

40 KTTC4393 Phân tích và đầu tư chứng khoán (3) 6 

41 KTTC5393 Thẩm định tài chính dự án (3) 6 

42 KTTC3263 Tài chính doanh nghiệp 2 (3) 7 

43 TCNH4113 Phân tích tài chính (3) 7 

7.2.3. Kiến thức bổ trợ 9/24    

44 KTTC4672 Nghiệp vụ cho thuê tài chính và bao thanh toán (2) 6 

45 KTTC4682 

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng thương 

mại (2) 7 

46 QTKD5242 Giao tiếp trong kinh doanh (2) 6 

47 TCNH4123 Phương pháp nghiên cứu khoa học (3) 4 

48 KTTC4343 Quản lý thuế (3) 4 

49 QTKD3033 Quản trị chiến lược (3) 5 

50 HTTT2053 Kinh tế lượng (3) 5 

51 KTTC5313 Tài chính hành vi (3) 3 

52 HTTT3433 Thống kê kinh doanh 1 (3) 5 

7.2.4. Thực tập nghề nghiệp 4/4    

53 TCNH5524 Thực tập nghề nghiệp 4 7 

7.2.5. Thực tập cuối khóa  7/14   

54 TCNH5527 Khóa luận cuối khóa 7 8 

55 TCNH5522 Chuyên đề tổng hợp 2 8 

56 TCNH5525 Chuyên đề thực tập cuối khóa 5 8 

    Tổng cộng 122/151   
 

V Khả 

năng 

học tập, 

nâng cao 

trình độ 

sau khi 

        

    Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo Ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành 

Ngân hàng được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu 

ở các bậc cao hơn thuộc lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. 

 

https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
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ra 

trường 

VI Vị trí 

làm việc 

sau khi 

tốt 

nghiệp ở 

các trình 

độ  

       Sinh viên tốt nghiệp sẽ có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để đảm nhận các vị 

trí trong ngân hàng như: cán bộ tín dụng, nhân viên kế toán, nhân viên phòng thanh toán quốc 

tế,... Sinh viên cũng có thể làm việc cho các công ty chứng khoán, tổ chức trung gian tài chính 

khác, các doanh nghiệp, và các cơ quan quản lý về tài chính -  ngân hàng như Ngân hàng nhà 

nước... 

 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                                                                        HIỆU TRƯỞNG 

               (Đã ký) 

           PGS.TS. Trần Văn Hòa 
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ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng 

chất lượng cao của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 - 2019 

 

STT Nội dung Trình độ đào tạo  

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

I Điều kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh 

  

Tuyển sinh đại học hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Mục tiêu 

kiến 

thức, kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ ngoại 

ngữ đạt 

được 

  1. Mục tiêu kiến thức 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng chất lượng 

cao, sinh viên nắm vững các kiến thức sau: 

* Kiến thức giáo dục đại cương 

 - Vận dụng được các kiến thức về chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa và xã hội để 

phân tích và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán, tin học và các công cụ xác 

suất, thống kê ứng dụng trong kinh tế. 

* Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế - quản lý 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý kinh tế làm cơ sở cho việc 

tiếp thu kiến thức ngành Tài chính – Ngân hàng. 

* Kiến thức ngành – chuyên ngành 

- Nắm vững được nguyên lý căn bản về tài chính, tiền tệ và ngân hàng; 

 - Nắm vững những nghiệp vụ tài chính, bảo hiểm và ngân hàng thương mại chủ yếu. 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về hoạt động tài chính quốc tế. 

- Nắm vững hệ thống thông tin kế toán để ra quyết định trong doanh nghiệp. 

- Nắm vững các công cụ quản trị rủi ro tài chính. 

 - Nắm vững kiến thức về thị trường tài chính và các nghiệp vụ trên thị trường tài 

chính. 

  - Nắm vững kiến thức về hoạt động tài chính của Chính phủ và cách thức Chính 

phủ sử dụng chính sách công để điều tiết nền kinh tế. 

- Vận dụng kiến thức để lựa chọn dự án đầu tư, nguồn tài trợ trong doanh nghiệp và 

định giá doanh nghiệp. 

- Nắm vững kiến thức về hoạt động của Ngân hàng trung ương. 

- Vận dụng được những kiến thức lý thuyết và thực tiễn vào công việc trong lĩnh vực 

Tài chính - Ngân hàng nhờ vào các học phần phối hợp đào tạo/đảm nhận bởi các doanh 

nghiệp, ngân hàng cũng như các chuyên gian qua các đợt thực tập nghề nghiệp, thực tập 

tốt nghiệp trong chương trình đào tạo.  

- Ngoài ra, chương trình đào tạo CLC còn có thể giúp sinh viên nắm được kiến thức của 

một số nội dung cần thiết để thi lấy chứng chỉ CFA quốc tế (bằng tiếng Anh). 

2. Mục tiêu kỹ năng 
* Kỹ năng cứng 

- Sử dụng tốt Tiếng Anh (bao gồm các kỹ năng nói, nghe, đọc, viết): tối thiểu phải 

đạt được trình độ bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc 
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đạt trình độ B2 theo khung năng lực ngoại ngữ của Âu Châu, hoặc các trình độ tiếng Anh 

tương đương (như IELTS: 5,5 điểm hoặc TOEFL iBT: 85 điểm). 

- Sử dụng tốt tiếng Anh chuyên ngành về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng để có thể 

làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế. 

- Sử dụng tốt các công cụ phân tích định lượng để thực hiện việc tính toán và phân 

tích và xử lý số liệu thống kê. 

- Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thu thập, phân tích và cung cấp 

thông tin trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. 

- Có khả năng tự tìm hiểu, áp dụng các quy định luật pháp trong lĩnh vực tài chính-  

ngân hàng. 

- Có đủ khả năng diễn giải những thông tin tài chính từ các báo cáo kế toán và thị 

trường tài chính. 

- Có khả năng nhận biết và quản trị rủi ro tài chính trong một doanh nghiệp sản xuất 

kinh doanh và một tổ chức tín dụng. 

- Có khả năng thẩm định tài chính và lựa chọn dự án đầu tư. 

- Có đủ khả năng thực hiện các nghiệp vụ chủ yếu trong một ngân hàng thương mại. 

- Có khả năng phân tích mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận khi ra quyết định đầu 

tư và tài trợ trong một doanh nghiệp. 

- Có khả năng phân tích và đầu tư chứng khoán. 

- Có khả năng phân tích và đưa ra những kết luận phù hợp về những vấn đề tài chính 

trong một đơn vị dựa trên những cơ sở dữ liệu khác nhau. 

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. 

- Có khả năng tự học và nghiên cứu một cách chủ động và độc lập. 

- Có khả năng tư duy logic, biện chứng, tổng hợp, phân tích và phê phán. 

* Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm. 

- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả để đảm bảo hoàn thành các công việc đúng thời 

hạn. 

- Kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt, đàm phán, truyền đạt thông tin; thuyết trình. 

3. Mục tiêu thái độ 

        - Tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức của nghề nghiệp. 

        - Có quan điểm chính trị rõ ràng. 

         - Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc và tác phong làm 

việc chuyên nghiệp. 

4. Trình độ ngoại ngữ đạt được  

- Sử dụng Tiếng Anh (bao gồm các kỹ năng nói, nghe, đọc, viết): tối thiểu phải đạt được 

trình độ bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc đạt trình 

độ B2 theo khung năng lực ngoại ngữ của Âu Châu, hoặc các trình độ tiếng Anh tương 

đương (như IELTS: 5,5 điểm hoặc TOEFL iBT: 85 điểm); 

III Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, sinh 

hoạt cho 

người 

học 

  - Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các trường đại học, viện nghiên cứu kinh 

tế trong nước và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 đại học, viện nghiên cứu ở nhiều 

nước trên thế giới như: Đại học Công nghệ Dublin, Ireland, Đại học Kalasin Thái Lan, 

Đại học Sydney, Đại học Sofia, Bugaria, Đại học Chonbuk, Hàn Quốc…Hàng năm, 

trường mời các giáo sư kinh tế đến giảng dạy, trao đổi một số môn học, tiếp nhận các sinh 

viên quốc tế đến học tập tại trường cũng như xét chọn sinh viên được học bổng đi trao đổi 

1 học kỳ tại các nước có nền giáo dục tiên tiến.  

- Trường có quan hệ hợp tác chặt chẽ và đã ký biên bản hợp tác với trên 50 doanh 

nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên Huế và Việt Nam, tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên 

cứu thực tế theo môn học và thực tập sinh tại các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để 

sinh viên nghiên cứu và học tập, gắn kết giữa lý thuyết và thực tế. 
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- Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường Việt Nam và 04 

trung tâm chuyên môn đang hoạt động: (1) Trung tâm thông tin thư viện; (2) Trung tâm 

hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; (3) Trung tâm dịch thuật; (4) Trung tâm đào 

tạo và tư vấn Tài chính - Kế toán. Trong tương lai, trường sẽ thành lập các trung tâm 

chuyên ngành phù hợp đáp ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng dạy. 

 

IV Chương 

trình đào 

tạo mà 

nhà 

trường 

thực hiện 

 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy/ 

Phối 

hợp 

doanh 

nghiệp  

6.1  KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 41/45  

6.1.1 Lý luận chính trị 10/10  

1 
DHKH1022 

Những nguyên lý căn bản của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin 1 
2  

2 
DHKH1023 

Những nguyên lý căn bản của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2 
3  

3 DHKH1112 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

4 
DHKH1103 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
3  

6.1.2 Khoa học xã hội - nhân văn 6/10  

1 DHKH1062 Pháp luật đại cương 2  

2 KTPT5192 Quản lý nhà nước về kinh tế (2)  

3 DHSP1022 Tâm lý học đại cương (2)  

4 KTPT1012 Địa lý kinh tế (2)  

5 DHKH1042 Xã hội học đại cương (2)  

6.1.3 Ngoại ngữ  16/16  

1 DHNN1013 Tiếng Anh cơ bản 1 3  

2 DHNN1022 Tiếng Anh cơ bản 2 2  

3 DHNN1032 Tiếng Anh cơ bản 3 2  

5 DHNN1023 Tiếng Anh nâng cao 1 3  

6 DHNN1033 Tiếng Anh nâng cao 2 3  

7 DHNN1043 Tiếng Anh nâng cao 3 3  

6.1.4 
Toán – Tin học - Khoa học tự nhiên – Công nghệ - 

Môi trường 
9/9  

1 HTTT1043 Toán ứng dụng trong kinh tế 3  

2 HTTT1053 Tin học ứng dụng 3  

3 HTTT1033 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3  

6.1.5 GDTC1015 Giáo dục thể chất   

6.1.6 GDQP1017 Giáo dục quốc phòng   

6.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 94/110  

6.2.1 Kiến thức của khối ngành 18/18  

1 KTPT2023 Kinh tế vi mô 1 3  

2 KTPT2033 Kinh tế vĩ mô 1 3  
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3 KTTC2013E Nguyên lý kế toán 3 TA 

4 QTKD3023 Quản trị học 3  

5 KTTC2223E Tài chính – tiền tệ 1 3 TA 

6 TCNH1433 Tiếng Anh chuyên ngành 3  

6.2.2 Kiến thức ngành, chuyên ngành 53/61  

6.2.2.

1 
Kiến thức chung của ngành  21/21  

1 KTTC3253E Tài chính doanh nghiệp 1 3 TA 

2 KTTC3063E Kế toán quản trị 1 3 TA 

3 KTTC3102 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 PH 

4 KTTC3273E Tài chính quốc tế 3 TA 

5 KTTC4323E Quản trị rủi ro tài chính 3 TA 

6 KTTC2233 Tài chính - tiền tệ 2 3  

7 KTTC4313 Toán tài chính 3  

6.2.2.

2 

Kiến thức chuyên sâu của ngành 
32/40  

1 KTTC3263E Tài chính doanh nghiệp 2 3 TA 

2 KTTC3103E Quản trị Ngân hàng thương mại 3 TA 

3 KTTC5303 Tài chính công 3  

4 KTTC5353 Thị trường chứng khoán 3 PH 

5 TCNH4143 Đầu tư và quản lý danh mục đầu tư 3 TA 

6 KTTC4623 Thẩm định tín dụng ngân hàng 3 PH 

7 KTTC5393 Thẩm định tài chính dự án (3)  

8 KTTC4382 Phân tích tài chính (3)  

9 KTTC4333 Marketing ngân hàng (3) PH 

10 KTTC5372 Thanh toán quốc tế (2) PH 

11 KTTC4663 Công cụ phái sinh (3)  

12 KTTC4342 Bảo hiểm (3) PH 

13 KTTC4642 Nghiệp vụ ngân hàng trung ương (2) PH 

14 KTTC4343 Quản lý thuế (3) PH 

6.2.3 Kiến thức bổ trợ 9/17  

1 HTTT2053E Kinh tế lượng 3 TA 

2 QTKD4203 Giao tiếp trong kinh doanh (3) PH 

3 KTKT4133 Phân tích hoạt động kinh doanh (3)  

4 
TCNH4123 

Phương pháp nghiên cứu trong tài 

chính – ngân hàng 
(3)  

5 LUAT3063 Pháp luật về doanh nghiệp (3)  

6 KTTC4612 Pháp luật ngân hàng (2)  

6.2.4 Thực tập nghề nghiệp 4  

1 TCNH5534 Thực tập nghề nghiệp 4  

6.2.5 Thực tập cuối khóa 10  

1 TCNH5537 Thực tập làm khóa luận cuối khóa 10  

  Tổng cộng 135/155  
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V Khả năng 

học tập, 

nâng cao 

trình độ 

sau khi ra 

trường 

   Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng 

được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các 

bậc cao hơn thuộc lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng ở trong nước cũng nước ngoài. Ngoài 

ra, chương trình cũng cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cần thiết bằng tiếng Anh 

để tham dự kỳ thi tuyển lấy chứng chỉ tài chính CFA. 

VI Vị trí làm 

việc sau 

khi tốt 

nghiệp ở 

các trình 

độ 

       Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng 

được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chuyên 

ngành, để có thể đảm nhận các công việc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng trong nước 

cũng như quốc tế. Sinh viên có thể đảm nhận các vị trí như quản trị tài chính, thẩm định 

tài chính dự án, đầu tư chứng khoán tại ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, … 

Bên cạnh đó, sinh viên cũng có thể làm việc tại các công ty kiểm toán, các bộ phận tài 

chính – kế toán của các công ty kinh doanh, các công ty bảo hiểm, các cơ quan quản lý 

như Sở tài chính, Cục thuế, Hải quan,... Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp cũng có thể đảm 

nhận các vị trí công việc trong ngân hàng như: cán bộ tín dụng, nhân viên kế toán, nhân 

viên phòng thanh toán quốc tế...  

 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                                                               HIỆU TRƯỞNG  

                         (Đã ký) 

                         PGS.TS. Trần Văn Hòa 
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           ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Kinh doanh nông nghiệp 

của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 - 2019 

 
STT Nội 

dung 

Trình độ đào tạo  

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

I Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh  

  

Tuyển sinh đại học hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Mục 

tiêu 

kiến 

thức, kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ 

ngoại 

ngữ đạt 

được 

  1. Mục tiêu kiến thức 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Kinh doanh nông nghiệp, sinh viên nắm 

vững các kiến thức sau: 

* Kiến thức giáo dục đại cương 

- Các kiến thức chung về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội, tâm lý học để có thể giải 

quyết được các vấn đề phát sinh trong công việc của nhà QLKT và các tổ chức kinh tế;  

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán, tin học và các công cụ xác suất, 

thống kê ứng dụng trong kinh tế và quản lý kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. 

* Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế - quản lý 

- Hiểu rõ các kiến thức chung về kinh tế học vi mô và vĩ mô và vận dụng các kiến thức 

này để giải thích sự thay đổi của các hiện tượng kinh tế xã hội; 

- Hiểu rõ các nguyên lý kế toán và tài chính – tiền tệ nhằm hỗ trợ nhà quản trị trong 

quá trình ra quyết định.   

* Kiến thức ngành – chuyên ngành 

 Nắm vững các kiến thức căn bản về quản trị, kinh doanh trong các đơn vị kinh doanh 

nông nghiệp;  

 Nắm vững các nguyên lý kỹ thuật nông nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 

nông nghiệp; 

 Hiểu rõ đặc điểm tâm lý, thái độ, hành vi của người tiêu dùng nhằm phân tích hành vi 

để đưa ra các chiến lược phát triển cho doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. 

2. Mục tiêu kỹ năng. 

 Biết áp dụng các kiến thức đã học vào việc tổ chức và điều hành các hoạt động kinh 

doanh  trong đơn vị kinh doanh  nông nghiệp; 

 Biết phân tích những biến động của nền kinh tế trong nước và thế giới để điều khiển 

các hoạt động kinh doanh của đơn vị có hiệu quả; 

 Biết áp dụng các kiến thức đàm phán kinh doanh để tìm kiếm và thực hiện các hợp 

đồng kinh doanh;  

 Biết sử dụng công nghệ thông tin để thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin; 

 Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm. 

3. Mục tiêu thái độ 

 Có ý thức trách nhiệm của một người công dân; có thái độ, đạo đức nghề nghiệp đúng 

đắn; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tác phong làm việc nghiêm túc; 

 Có khả năng tập hợp quần chúng, phát huy trí tuệ tập thể; 
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 Có phương pháp làm việc khoa học; biết phân tích và giải quyết vấn đề phù hợp với 

hoàn cảnh cụ thể của đơn vị; biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành tư duy sáng tạo. 

4. Trình độ ngoại ngữ đạt được  

- Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, trong học thuật và nghiên cứu khoa học ở 

mức độ tối thiểu B1 khung Châu Âu. 

III Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, 

sinh 

hoạt 

cho 

người 

học 

  - Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các trường đại học, viện nghiên cứu kinh tế 

trong nước và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 đại học, viện nghiên cứu ở nhiều nước trên 

thế giới như: Đại học Sydney; Đại học Công nghệ Dublin, Ireland; Đại học Kalasin Thái Lan; 

Đại học Sofia, Bugaria, Đại học Chonbuk, Hàn Quốc;…Hàng năm, trường mời các giáo sư 

kinh tế đến giảng dạy, trao đổi một số môn học, tiếp nhận các sinh viên quốc tế đến học tập 

tại trường cũng như xét chọn sinh viên được học bổng đi trao đổi 1 học kỳ tại các nước có 

nền giáo dục tiên tiến.  

- Trường có quan hệ hợp tác chặt chẽ và đã ký biên bản hợp tác với trên 50 doanh 

nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên Huế và Việt Nam, tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu 

thực tế theo môn học và thực tập sinh tại các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để sinh 

viên nghiên cứu và học tập, gắn kết giữa lý thuyết và thực tế. 

- Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường Việt Nam và 04 trung 

tâm chuyên môn đang hoạt động: (1) Trung tâm thông tin thư viện; (2) Trung tâm hỗ trợ sinh 

viên và quan hệ doanh nghiệp; (3) Trung tâm dịch thuật; (4) Trung tâm đào tạo và tư vấn Tài 

chính - Kế toán. Trong tương lai, trường sẽ thành lập các trung tâm chuyên ngành phù hợp 

đáp ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng dạy. 

IV Chương 

trình 

đào tạo 

mà nhà 

trường 

thực 

hiện 

  

TT Mã học phần Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Học 

kỳ dự 

kiến 

7.1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG  34/38   

7.1.1. Lý luận chính trị  10/10   

1 KTCT1022 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1 

2 KTCT1023 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 2 

3 KTCT1112 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 3 

4 KTCT1103 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 3 4 

7.1.2. Khoa học xã hội – Nhân văn – Nghệ thuật 8/12    

5 DHKH1062 Pháp luật đại cương 2 1 

6 KTPT1012 Địa lý kinh tế (2) 1 

7 DHKH1032 Khoa học môi trường (2) 1 

8 KTPT 5192 Quản lý nhà nước về kinh tế (2) 3 

9 
DHSP1022 

Tâm lý  học đại cương (2) 2 

10 DHKH1042 Xã hội học đại cương (2) 2 

7.1.3. Ngoại ngữ  7/7   

11 DHNN1013 Tiếng Anh cơ bản 1 3 1 

12 DHNN1022 Tiếng Anh cơ bản 2 2 2 

13 DHNN1032 Tiếng Anh cơ bản 3 2 3 

7.1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – CN - Môi trường  9/9   

14 HTTT1053 Tin học ứng dụng 3 1 
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15 HTTT1043 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 1 

16 HTTT1033 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 

7.1.5. Giáo dục thể chất    1 

7.1.6. Giáo dục quốc phòng – an ninh    1 

7.2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 88/117   

7.2.1 Kiến thức của khối ngành   15/15   

17 KTPT2023 Kinh tế vi mô 1 3 3 

18 KTPT2033 Kinh tế vĩ mô 1 3 3 

19 KTTC2013 Nguyên lý kế toán 3 3 

20 QTKD3023 Quản trị học 3 3 

21 
KTTC2223 

Tài chính - tiền tệ 1 3 4 

7.2.2 Kiến thức ngành, chuyên ngành  53/74   

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 15/21  

22 KTPT3043 Kinh tế vi mô 2 3 4 

23 KTPT3053 Kinh tế vĩ mô 2 3 3 

24 KTPT3093 Kinh tế môi trường  3 5 

25 KTPT2103 Kinh tế phát triển (3) 4 

26 KTPT1033 Phương pháp nghiên cứu  (3) 5 

27 QTKD2013 Marketing căn bản (3) 4 

28 DHKH3073 Luật kinh tế (3) 4 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành  38/53   

29 QTKD4353 Kinh tế quốc tế  3 5 

30 KTPT4313 Phân tích chính sách nông nghiệp 3 6 

31 KTPT4243 Kế hoạch kinh doanh nông nghiệp 3 6 

32 KTPT4303 Marketing nông nghiệp 3 5 

33 KTPT4333 Quản trị chất lượng trong nông nghiệp 3 5 

34 KTPT4133 Kinh tế nông nghiệp 3 6 

35 KTPT4433 Quản trị kinh doanh nông nghiệp 3 7 

36 KTPT4153 Hệ thống nông nghiệp và tài nguyên  3 5 

37 KTPT4253 Phân tích lợi ích - chi phí  3 5 

38 KTPT4323 Thương mại nông sản quốc tế  3 7 

39 QTKD4103 Quản trị rủi ro  (3) 7 

40 KTPT4422 Tài chính vi mô (2) 6 

41 KTPT4373 Thị trường và giá cả 3 5 

42 QTKD3173 Quản trị thương hiệu (3) 5 

43 KTPT4282 Kinh tế nông hộ và trang trại (2) 5 

44 KTPT4232 Kinh tế nuôi trồng thủy sản  (2) 6 
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45 KTPT4213 Lập và phân tích dự án  (3) 5 

46 KTPT5132 Chuỗi giá trị nông sản  (2) 7 

47 HTTT2053 Kinh tế lượng  (3) 6 

7.2.3. Kiến thức bổ trợ 9/17   

48 KTPT4442 Thượng mại và môi trường  2 5 

49 KTPT4142 Kinh tế lâm nghiệp (2) 6 

50 DHNL5012 Chăn nuôi cơ bản (2) 4 

51 HTTT4403 Nguyên lý thống kê kinh tế (3) 4 

52 DHNL5032 Kỹ thuật trồng trọt (2) 4 

53 DHNL5022 Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản (2) 5 

54 HTTT4582 Thống kê nông nghiệp (2) 6 

55 KTPT5122 Tiếng Anh chuyên ngành (2) 4 

7.2.4. Thực tập nghề nghiệp 4/4   

56 KTPT5554 Thực tập nghề nghiệp 4 7 

7.2.5. Thực tập cuối khóa  7/14   

57 KTPT5557 Khóa luận cuối khóa 7 8 

58 KTPT5552 Chuyên đề tổng hợp 2 8 

59 KTPT5555 Chuyên đề thực tập cuối khóa 5 8 

      122/152   
 

V Khả 

năng 

học tập, 

nâng 

cao 

trình độ 

sau khi 

ra 

trường 

  Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành 

Kinh doanh nông nghiệp có khả năng:  

- Tiếp tục học ở bậc cao hơn (Thạc sỹ, Tiến sĩ) và có điều kiện học liên thông sang các 

ngành đào tạo khác ở các cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài 

- Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các kiến thức và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng yêu 

cầu của vị trí công tác.   

 

 

VI Vị trí 

làm 

việc 

sau khi 

tốt 

nghiệp 

ở các 

trình độ  

  Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các công việc trong các lĩnh vực: 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm việc trong các đơn vị kinh doanh (công ty 

xuất nhập khẩu hàng nông sản, Công ty sản xuất, cung ứng vật tư nông nghiệp, các trang trại, 

nông trại, các HTX NN); Các đơn vị quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp (Ban nông 

nghiệp huyện; sở nông nghiệp, Bộ nông nghiệp...). Các vị trí cụ thể mà họ có thể đảm nhận là 

trưởng các bộ phận trong đơn vị (trưởng phó phòng Kế hoạch, Tổ chức, Marketing; đội trưởng 

đội sản xuất; Trợ lý Giám đốc ... hoặc có thể trở thành giảng viên, các nghiên cứu viên trong 

các cơ sở đào tạo nghiên cứu trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                                                             HIỆU TRƯỞNG  

(Đã ký) 

PGS.TS. Trần Văn hòa 

 

https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
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ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Kinh tế và Quản lý du lịch của Trường Đại 

học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 – 2019 

 

STT Nội 

dung 

Trình độ đào tạo  

Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học 

I  Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh  

  

Tuyển sinh đại học hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

II Mục tiêu 

kiến 

thức, kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ ngoại 

ngữ đạt 

được 

  1. Mục tiêu kiến thức 

Sinh viên học chuyên ngành Kinh tế và Quản lý du lịch cần đạt được các 

kiến thức sau: 

* Kiến thức giáo dục đại cương 
- Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam; 

- Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương 

pháp luận trong nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn về 

kinh tế và quản lý; 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán ứng dụng, 

tin học và các công cụ thống kê ứng dụng trong kinh tế và quản lý du 

lịch; 

-Nắm vững những kiến thức chung về kinh tế học và vận dụng các 

kiến thức này để nhận diện và giải thích  được các vấn đề, hiện tượng 

kinh tế xã hội; 

-Hiểu và vận dụng các nguyên lý kế toán và tài chính – tiền tệ vào 

quản lý hoạt động của các doanh nghiệp du lịch; 

-Hiểu và vận dụng những kiến thức cơ bản về quản lý trong quản 

lý nhân sự, tổ chức và điều hành hoạt động doanh nghiệp. 

 

* Kiến thức ngành – chuyên ngành 

-Nắm được những kiến thức cơ bản về du lịch, phát triển du lịch 

và các phương pháp nghiên cứu du lịch; 

-Hiểu và vận dụng được các kiến thức về marketing trong hoat 

động du lịch; 

-Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh tế du 

lịch, tổ chức, quản lý du lịch, quản trị chất lượng trong du lịch và phân 

tích chính sách du lịch; 

-Hiểu và vận dụng được kiến thức về thống kê du lịch, quy hoạch 

và dự báo phát triển du lịch; 

-Hiểu và vận dụng kiến thức vào quản trị kinh doanh du lich trong 

các doanh nghiệp, như quản trị nhà nhà, khách sạn, tổ chức sự kiện và 

điểm đến du lịch; 

-Hiểu và vận dụng được công tác đánh giá tác động môi trường 
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trong các hoạt động du lịch. 

-Hiểu, nhận diện và xây dựng giải pháp quản lý rủi ro trong xây 

dựng kế hoạch  phát triển du lịch. 

2. Mục tiêu kỹ năng 
Sinh viên tốt nghiệp chuyên  ngành Kinh tế và quản lý du lịch sẽ đạt được 

các kỹ năng cơ bản sau đây: 

* Kỹ năng cứng 

-Kỹ năng quản lý và thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực tài 

chính, marketing, quản trị nhân lực trong lĩnh vực du lịch; 

-Nhận diện, phân tích các cơ hội và lập được các dự án phát triển 

du lịch; 

-Phân tích môi trường, xây dựng và thực thi các chiến lược phát 

triển du lịch và kinh doanh du lịch; 

-Kỹ năng điều tra và sử dụng được các phầm mềm thống kê trong 

xử lý và phân tích số liệu liên quan đến kinh tế và quản lý du lịch; 

-Kỹ năng tổ chức quản lý việc triển khai thực hiện các dự án, giám 

sát và đánh giá dự án liên quan đến phát triển du lịch; 

-Sử dụng tốt Tiếng Anh (bao gồm các kỹ năng Nói, Nghe, Đọc, 

Viết), tối thiểu đạt được trình độ tiếng Anh bậc 4 theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc đạt Trình độ B2 theo Khung 

năng lực ngoại ngữ của Châu Âu, hoặc có trình độ tiếng Anh tương 

đương TOEIC 450; IELTS 5,5.  

* Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng tự chủ, tự học, nghiên cứu khoa học độc lập; 

- Kỹ năng quản trị thời gian và kế hoạch công việc; 

- Kỹ năng nhận diện rủi ro và giải quyết rủi ro; 

- Kỹ năng làm việc theo nhóm, tổ chức công việc theo nhóm, quản 

lý nhóm; 

- Kỹ năng quản lý xung đột; 

- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo. 

3. Mục tiêu thái độ 

- Luôn làm việc với tính kỷ luật và trách nghiệm cao, thái độ làm 

việc nghiêm túc và chuyên nghiệp, luôn có tinh thần cầu tiến và cầu thị, 

năng động và sáng tạo. 

- Yêu nghề và có đạo đức nghề nghiệp. 

- Quan hệ cộng đồng tốt và có tinh thần phục vụ cộng đồng. 

- Quan hệ đúng mực với đối tác, quan hệ tốt với đồng nghiệp. 

4. Trình độ ngoại ngữ đạt được  

- Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, trong học thuật và nghiên 

cứu khoa học ở mức độ tối thiểu B1 khung Châu Âu. 

 

III Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, sinh 

hoạt cho 

người 

học 

  - Trường đang có quan hệ hợp tác với rất nhiều trường đại học, 

viện nghiên cứu kinh tế trong nước và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 

40 Trường đại học, viện nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới như: Đại 

học Công nghệ Dublin, Ireland; Đại học Kalasin, Thái Lan; Đại học 

Sydney, Úc; Đại học Sofia, Bugaria; Đại học Chonbuk, Hàn Quốc; 

v.v.Hàng năm, trường mời các giáo sư kinh tế đến giảng dạy, trao đổi 

một số môn học, tiếp nhận các sinh viên quốc tế đến học tập và trải 

nghiệm các hoạt động ngoại khóa tại trường,cũng như xét chọn và trao 

học bổng cho sinh viêntham gia các chương trình trao đổi 1 học kỳ tại 

các nước có nền giáo dục tiên tiến. 

- Trường có quan hệ hợp tác chặt chẽ và đã ký biên bản hợp tác với 

trên 50 doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế và Việt Nam, tổ 
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chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu thực tế theo môn học và thực tập 

sinh tại các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên nghiên cứu 

và học tập, gắn kết giữa lý thuyết và thực tế. 

- Hiện tại trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường 

Việt Nam và 04 trung tâm chuyên môn đang hoạt động: (1) Trung tâm 

thông tin thư viện; (2) Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh 

nghiệp; (3) Trung tâm dịch thuật; (4) Trung tâm đào tạo và tư vấn Tài 

chính - Kế toán. Trong tương lai, trường sẽ thành lập các trung tâm 

chuyên ngành phù hợp đáp ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ nghiên cứu, học 

tập, giảng dạy. 

 

IV Chương 

trình đào 

tạo mà 

nhà 

trường 

thực hiện 

   

Nội dung chương trình học của chuyên ngành Kinh tế và Quản lý du lịch 

được thiết kế như sau: 

T

T 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số Tín 

chỉ 

Học kỳ 

dự kiến 

1. Kiến thức giáo dục đại cương 34/38  

1.1. Lý luận chính trị  10/10  

1 KTCT1022 Những nguyên lý căn 

bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 

2 1 

2 KTCT1023 Những nguyên lý căn 

bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 

3 2 

3 KTCT1112 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 3 

4 KTCT1103 Đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

3 3 

1.2. Khoa học Xã hội và nhân văn 8/12  

5 DHKH1062 Pháp luật đại cương 2 1 

6 KTPT1012 Địa lý kinh tế (2) 1 

7 DHKH1032 Khoa học môi trường (2) 1 

8 KTPT 5192 Quản lý nhà nước về 

kinh tế 

(2) 4 

9 DHSP1022 Tâm lý học đại cương (2) 2 

10 DHKH1042 Xã hội học đại cương (2) 2 

1.3. Ngoại ngữ  7/7  

11 DHNN1013 Tiếng Anh 1 3 1 

12 DHNN1022 Tiếng Anh 2 2 2 

13 DHNN1032 Tiếng Anh 3 2 3 

1.4. Toán-Tin-Khoa học tự nhiên-Công 

nghệ-Môi trường 

9/9  

14 HTTT1053 Tin học ứng dụng 3 1 

15 HTTT1043 Toán ứng dụng trong 

kinh tế 

3 2 
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16 HTTT1033 Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán 

3 3 

1.5. Giáo dục thể chất  1 

1.6. Giáo dục quốc phòng   1 

2. Kiến thức ngành 86/132  

2.1 Kiến thức khối ngành kinh tế  15/15  

17 KTPT2023 Kinh tế vi mô 1 3 3 

18 KTPT2033 Kinh tế vĩ mô 1 3 2 

19 KTTC2013 Nguyên lý Kế toán 3 3 

20 QTKD3023 Quản trị học 3 3 

21 KTTC2223 Tài chính –Tiền tệ 1 3 4 

2.2 Kiến thức cơ sở ngành du lịch 51/81  

2.2.1. Kiến thức chung của ngành 15/24  

22 KTPT3043 Kinh tế vi mô 2 3 4 

23 KTPT3053 Kinh tế vĩ mô 2 3 4 

24 KTPT3093 Kinh tế môi trường  3 5 

25 KTPT2103 Kinh tế phát triển (3) 4 

26 KTPT1033 Phương pháp nghiên 

cứu 

(3) 4 

27 QTKD2013 Marketing du lịch  (3) 4 

28 LUAT1063 Luật Kinh tế   (3) 4 

29 KDL1023 Tổng quan Du lịch  (3) 4 

2.2.2. Kiến thức chuyên ngành kinh tế và 

quản lý du lịch 

36/57  

30 KTPT3213 Quản lý tài nguyên du 

lịch 

3 5 

31 TCNH2053 Tài chính doanh nghiệp 

lữ hành và du lịch 

3 5 

32 HTTT  1023 Thống kê du lịch 3 5 

33 KTPT4103 Kinh tế Du lịch 3 6 

34 QTKD4253 Quản trị nguồn nhân lực 

du lịch 

3 5 

35 QTKD4113 Quản trị kinh doanh du 

lịch 

3 5 

36 KTPT4383 Quản lý dự án 3 6 

37 KTPT4363 Phát triển du lịch bền 

vững  

3 5 

38 QTKD4443 Quản trị chất lượng 

trong du lịch 

(3) 5 

39 QTKD5263 Thương mại Điện tử (3) 6 
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40 KTPT2104 Quản lý rủi ro du lịch (3) 6 

41 DLH3123 Quản trị khách sạn (3) 7 

42 DLH4123 Quản trị lữ hành (3) 7 

43 DLH3033 Quản lý nhà hàng (3) 5 

44 DLH3073 Văn Hóa và Du Lịch (3) 6 

45 QTKD2134 Hành vi người tiêu dùng 

trong du lịch 

(3) 6 

46 KTPT4133 Phân tích chính sách du 

lịch 

(3) 7 

47 KTPT4453 Phát triển du lịch cộng 

đồng 

(3) 6 

48 QTKD4233 Marketing điểm đến (3) 6 

2.3. Kiến thức bổ trợ 9/18  

49 KTPT4323 Tiếng Anh du lịch  3 5 

50 DLH4043 Kỹ năng giao tiếp  (3) 6 

51 DLH4053 Tâm lý Du Khách (3) 7 

52 HTTT4073 Kinh tế lượng  (3) 7 

53 QTKD1123 Kinh tế quốc tế  (3) 7 

54 KTPT4062 Đánh giá tác động môi 

trường 

(3)  

2.4. Thực tập nghề 4/4  

55 KTPT5524 Thực tập nghề nghiệp 4 Học kỳ 

hè thứ 6 

hoặc 

HK 7 

2.5. Thực tập cuối khóa 7/14  

56   KHDL4113 Quản lý sự kiện  (2) 8 

57   KTPT5545 Chuyên đề thực tập cuối 

khóa 

(5) 8 

58 KTPT5527 Khóa luận thực tập cuối 

khóa 

7 8 

    Tổng 120/170  

 

Ghi chú:  - Các học phần có dấu ( ) là các học phần tự chọn. 

    - Chưa tính Giáo dục thể chất  và Quốc phòng 

 

V Khả 

năng học 

tập, nâng 

cao trình 

độ sau 

khi ra 

trường 

  Hoàn thành các kiến thức và kỹ năng được trang bị trong khóa học này, 

sinh viên ngành Kinh tế và Quản lý du lịch có thể có khả năng để nắm bắt 

các cơ hội: 

- Tiếp tục học tập và nghiên cứu các chương trình đào tạo sau đại 

học (Thạc sỹ, Tiến sĩ) trong lĩnh vực có liên quan, và có thể học liên 

thông sang các ngành đào tạo khác ở các cơ sở đào tạo trong nước hoặc 

nước ngoài; 

- Tự học tập, nghiên cứu, bổ sung các kiến thức và kỹ năng còn 

thiếu nhằm đáp ứng yêu cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát triển 

nhân sự ở đơn vị công tác; 

https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
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- Tìm kiếm các cơ hội thực tập tại các tổ chức, đơn vị có liên quan 

về kinh tế - xã hội và quản lý du lịch ở trong và ngoài nước để nâng cao 

kinh nghiệm và kiến thức của bản thân. 

VI Vị trí 

làm việc 

sau khi 

tốt 

nghiệp ở 

các trình 

độ  

  Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo Kinh tế và Quản lý Du lịch có 

thể đáp ứng tốt các cơ hội nghề nghiệp sau: 

+ Làm cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực kinh tế và quản lý du lịch; 

+ Làm cán bộ quản lý, nhân viên trong doanh nghiệp kinh doanh du 

lịch, như nhà hàng, khách sạn, tổ chức sự kiến, các khu du lịch); 

+ Làm cán bộ quản lý và chuyên viên tại các điểm đến du lịch, như 

các khu bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa; 

+ Làm cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu viên trong lĩnh vực 

kinh tế, kinh tế và quản lý du lịch tại các trường đại học, viện và trung 

tâm đào tạo và trung tâm nghiên cứu; 

+ Có khả năng tự tạo lập và khởi nghiệp kinh doanh dịch vụ trong 

lĩnh vực kinh tế và quản lý du lịch; 

+ Có cơ hội học tiếp chương trình đào tạo sau đại học theo 

ngành/chuyên ngành có liên quan đến kinh tế và quản lý ở trong nước 

hoặc các trường đại học trên thế giới.  

 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                                                                     HIỆU TRƯỞNG  

             (Đã ký) 

PGS.TS. Trần Văn Hòa 
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ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Kinh tế và Quản lý Tài nguyên môi trường của 

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 – 2019 

 

STT Nội 

dung 

Trình độ đào tạo  

Tiến sĩ Thạc 

sĩ 

Đại học 

I  Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh  

  

Tuyển sinh đại học hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

II Mục tiêu 

kiến 

thức, kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ ngoại 

ngữ đạt 

được 

  1. Mục tiêu kiến thức 

  Sinh viên học chuyên ngành Kinh tế và Quản lý tài nguyên môi trường 

cần  đạt được các kiến thức sau: 

* Kiến thức giáo dục đại cương 
- Nắm vững các kiến thức chung về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã 

hội, tâm lý học để có thể giải quyết được các vấn đề phát sinh trong công 

việc của nhà quản lý; 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán, tin học và các 

công cụ xác suất, thống kê ứng dụng trong kinh tế và quản lý. 

* Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế - quản lý 

- Hiểu rõ các kiến thức chung về kinh tế học vi mô và vĩ mô; 

- Hiểu và nắm vững nguyên lý căn bản về kinh tế và quản lý kinh tế; 

- Vận dụng các kiến thức này để giải thích sự thay đổi của các hiện 

tượng kinh tế xã hội. 

* Kiến thức ngành – chuyên ngành 

- Hiểu và vận dụng được các nguyên lý của kinh tế vào lĩnh vực quản 

lý tài nguyên và môi trường; 

- Có kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực kinh tế và quản lý tài 

nguyên và môi trường; 

- Thực hiện được các phân tích, đánh giá kinh tế - xã hộitrong lĩnh 

vực quản lý tài nguyên và môi trường; 

- Nắm vững và có khả năng đánh giá và vận dụng các công cụ quản 

lý tài nguyên môi trường. 

2. Mục tiêu kỹ năng 

* Kỹ năng cứng 

- Kỹ năng nghiên cứu các vấn đề về kinh tế - xã hội trong lĩnh vực 

quản lý tài nguyên và môi trường: bao gồm khả năng tổng hợp tài liệu; cập 

nhật kiến thức; lập đề cương; phân tích, đánh giá, phản biện các kiến thức 

và vấn đề liên quan; nghiên cứu nhằm bổ sung và phát triển các kiến thức 

kinh tế - xã hội trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường; 

- Kỹ năng xây dựng, phân tích, đánh giá và lập báo cáo về các vấn đề 

kinh tế - xã hội trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường nhằm cung 

cấp có hiệu quả thông tin cho các nhà lập chính sách, góp phần vào việc 

hoạch định và giải quyết có hiệu quả các vấn đề về kinh tế - xã hội trong lĩnh 

vực quản lý tài nguyên và môi trường; 
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- Kỹ năng xây dựng, phân tích và đánh giá các chính sách, dự án liên 

quancácvấn đề về kinh tế - xã hội trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi 

trường ở các cấp độ khác nhau (địa phương, vùng và các cấp độ cao hơn); 

- Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ toán học, công nghệ thông 

tin (phần mềm ứng dụng) trong phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế - xã 

hội trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường; 

- Kỹ năng trực tiếp chủ trì hoặc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế 

- xã hội - môi trường trong quản lý tài nguyên và môi trường hoặc các lĩnh 

vực khác có liên quan; 

- Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, trong học thuật và nghiên 

cứu khoa học ở mức độ tối thiểu B1 khung Châu Âu. 

* Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng tự học, làm việc và nghiên cứu khoa học độc lập; 

- Kỹ năng hợp tác, làm việc theo nhóm, tổ chức công việc theo nhóm, 

quản lý nhóm;  

- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc; 

- Kỹ năng thuyết trình, điều tra, phân tích, viết bài luận trong lĩnh vực 

có liên quan. 

3. Mục tiêu thái độ 

- Có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội, tuân thủ pháp luật 

và lập trường chính trị vững vàng; 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm túc đối với bản thân cũng như 

công việc; 

- Có tinh thần xây dựng, hợp tác, hòa đồng trong làm việc nhóm; 

- Có thái độ tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo và tư duy phản 

biện trong việc nêu ý kiến và giải quyết vấn đề; 

- Có tinh thần cầu tiến và học hỏi, có cam kết cao trong công việc. 

4. Trình độ ngoại ngữ đạt được  

- Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, trong học thuật và nghiên 

cứu khoa học ở mức độ tối thiểu B1 khung Châu Âu.  

 

III Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, sinh 

hoạt cho 

người 

học 

  - Trường đang có quan hệ hợp tác với rất nhiều trường đại học, viện 

nghiên cứu kinh tế trong nước và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 

Trường đại học, viện nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới như: Đại học 

Công nghệ Dublin, Ireland; Đại học Kalasin, Thái Lan; Đại học Sydney, 

Úc; Đại học Sofia, Bugaria; Đại học Chonbuk, Hàn Quốc; v.v. Hàng năm, 

trường mời các giáo sư kinh tế đến giảng dạy, trao đổi một số môn học, 

tiếp nhận các sinh viên quốc tế đến học tập và trải nghiệm các hoạt động 

ngoại khóa tại trường, cũng như xét chọn và trao học bổng cho sinh viên 

tham gia các chương trình trao đổi 1 học kỳ tại các nước có nền giáo dục 

tiên tiến. 

- Trường có quan hệ hợp tác chặt chẽ và đã ký biên bản hợp tác với 

trên 50 doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế và Việt Nam, tổ 

chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu thực tế theo môn học và thực tập 

sinh tại các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên nghiên cứu 

và học tập, gắn kết giữa lý thuyết và thực tế. 

- Hiện tại trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường 

Việt Nam và 04 trung tâm chuyên môn đang hoạt động: (1) Trung tâm 

thông tin thư viện; (2) Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh 

nghiệp; (3) Trung tâm dịch thuật; (4) Trung tâm đào tạo và tư vấn Tài 

chính - Kế toán. Trong tương lai, trường sẽ thành lập các trung tâm chuyên 

ngành phù hợp đáp ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng 

dạy. 
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IV Chương 

trình đào 

tạo mà 

nhà 

trường 

thực 

hiện 

   

Nội dung chương trình học của chuyên ngành Kinh tế và Quản lý tài 

nguyên môi trường được thiết kế như sau: 

 

 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số Tín 

chỉ 

Học 

kỳ dự 

kiến 

1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 34/38  

1.1. Lý luận chính trị 10/10  

1 KTCT1022 
Những nguyên lý cơ bản của 

Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 
2 1 

2 KTCT1023 
Những nguyên lý cơ bản của 

Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 
3 2 

3 KTCT1112 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 3 

4 KTCT1103 
Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam 
3 4 

1.2. Khoa học xã hội – Nhân văn – Nghệ thuật 8/12  

5 DHKH1062 Pháp luật đại cương 2 1 

6 KTPT1012 Địa lý kinh tế (2) 1 

7 DHKH1032 Khoa học môi trường (2) 1 

8 KTPT 5192 Quản lý nhà nước về kinh tế (2) 4 

9 DHSP1022 Tâm lý  học đại cương (2) 2 

10 DHKH1042 Xã hội học đại cương (2) 2 

1.3. Ngoại ngữ 7/7  

11 DHNN1013 Tiếng Anh cơ bản 1 3 1 

12 DHNN1022 Tiếng Anh cơ bản 2 2 2 

13 DHNN1032 Tiếng Anh cơ bản 3 2 3 

1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công 

nghệ - Môi trường 
9/9  

14 HTTT1053 Tin học ứng dụng 3 1 

15 HTTT1043 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 2 

16 HTTT1033 
Lý thuyết xác suất và thống kê 

toán 
3 3 

1.5. Giáo dục thể chất  1 

1.6. Giáo dục quốc phòng – an ninh  1 

2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 88/116  

2.1 Kiến thức của khối ngành 15/15  

17 KTPT2023 Kinh tế vi mô 1 3 3 
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18 KTPT2033 Kinh tế vĩ mô 1 3 2 

19 KTTC2013 Nguyên lý kế toán 3 3 

20 QTKD3023 Quản trị học 3 3 

21 KTTC2223 Tài chính - tiền tệ 1 3 4 

2.2 Kiến thức ngành, chuyên ngành 53/74  

2.2.1. Kiến thức chung của ngành 15/21  

22 KTPT3043 Kinh tế vi mô 2 3 4 

23 KTPT3053 Kinh tế vĩ mô 2 3 3 

24 KTPT3093 Kinh tế môi trường 3 5 

25 KTPT2103 Kinh tế phát triển (3) 4 

26 KTPT1033 Phương pháp nghiên cứu (3) 5 

27 QTKD2013 Marketing căn bản (3) 4 

28 DHKH3073 Luật kinh tế (3) 4 

2.2.2. Kiến thức chuyên ngành 38/53  

29 KTPT4082 Kinh tế tài nguyên 2 6 

30 KTPT4423 
Kinh tế và quản lý tài nguyên 

tái sinh 
3 6 

31 KTPT4413 
Kinh tế và quản lý tài nguyên 

không tái sinh 
3 6 

32 LUAT4113 Luật tài nguyên và môi trường 3 5 

33 KTPT4383 Định giá tài nguyên môi trường 3 6 

34 KTPT4363 Đánh giá tác động môi trường 3 5 

35 KTPT4442 Thương mại và môi trường 2 5 

36 KTPT4133 Kinh tế nông nghiệp 3 5 

37 KTPT4253 Phân tích lợi ích - chi phí 3 5 

38 KTPT1122 Môi trường và phát triển 2 6 

39 KTPT4063 
Quản lý môi trường đô thị và 

khu công nghiệp 
(3) 7 

40 KTPT4073 
Quản lý môi trường nông 

nghiệp 
(3) 7 

41 KTPT1022 Nghèo đói và môi trường (2) 4 

42 KTPT4092 
Quản lý tài nguyên dựa vào 

cộng đồng 
(2) 5 

43 KTPT4072 
Quản lý môi trường và tài 

nguyên biển 
(2) 7 

44 KTPT4062 Quản lý chất thải rắn (2) 7 

45 KTPT4142 Kinh tế lâm nghiệp (2) 6 

46 KTPT4232 Kinh tế nuôi trồng thủy sản (2) 6 
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47 KTPT4282 Kinh tế nông hộ và trang trại (2) 6 

48 KTPT4343 Phát triển nông thôn (3) 5 

49 HTTT2053 Kinh tế lượng (3) 6 

2.3. Kiến thức bổ trợ 9/16  

50 KTPT4153 
Hệ thống nông nghiệp và tài 

nguyên 
3 5 

51 KTPT4213 Lập và phân tích dự án (3) 5 

52 KTPT4453 Công nghệ môi trường (3) 4 

53 KTPT4492 
Các phương pháp nghiên cứu 

nông thôn 
(2) 7 

54 KTPT4113 Kế hoạch hoá phát triển (3) 5 

55 KTPT5122 Tiếng Anh chuyên ngành (2) 4 

2.4. Thực tập nghề nghiệp 4/4  

56 KTPT5524 Thực tập nghề nghiệp 4 7 

2.5. Thực tập cuối khóa 7/14  

57 KTPT5527 Khóa luận cuối khóa 7 8 

58 KTPT5522 Chuyên đề tổng hợp 2 8 

59 KTPT5525 Chuyên đề thực tập cuối khóa 5 8 

  Tổng cộng 122/154  

Ghi chú:  - Các học phần có dấu ( ) là các học phần tự chọn. 

    - Chưa tính Giáo dục thể chất và Quốc phòng 

 

V Khả 

năng học 

tập, 

nâng cao 

trình độ 

sau khi 

ra 

trường 

  Hoàn thành các kiến thức và kỹ năng được trang bị trong khóa học này, sinh 

viên ngành Kinh tế và Quản lý tài nguyên môi trường có thể có khả năng để 

nắm bắt các cơ hội: 

- Tiếp tục học tập và nghiên cứu các chương trình đào tạo sau đại học 

(Thạc sỹ, Tiến sĩ) trong lĩnh vực có liên quan, và có thể học liên thông sang 

các ngành đào tạo khác ở các cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài; 

- Tự học tập, nghiên cứu, bổ sung các kiến thức và kỹ năng còn thiếu 

nhằm đáp ứng yêu cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân sự ở 

đơn vị công tác; 

- Tìm kiếm các cơ hội thực tập tại các tổ chức, đơn vị có liên quan về 

kinh tế - xã hội và quản lý tài nguyên và môi trường ở trong và ngoài nước 

để nâng cao kinh nghiệm và kiến thức của bản thân. 

VI Vị trí 

làm việc 

sau khi 

tốt 

nghiệp ở 

các trình 

độ  

  Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các công việc trong các 

lĩnh vực: 

- Làm cán bộ quản lý, nhân viên, chuyên viên ở các đơn vị quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực kinh tế - xã hội và quản lý tài nguyên và môi 

trường; 

- Làm cán bộ quản lý, nghiên cứu viên ở các viện nghiên cứu, đơn vị 

và tổ chức nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế - xã hội và quản lý tài nguyên 

và môi trường trong và ngoài nước; 

- Làm cán bộ giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học, cao đẳng 

trong lĩnh vực kinh tế - xã hội và quản lý tài nguyên và môi trường; 

- Làm cán bộ quản lý, nghiên cứu viên cho các chương trình, dự án về 

https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
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kinh tế -xã hội và quản lý tài nguyên và môi trường của Chính phủ hoặc do 

nước ngoài tài trợ;  

 - Các vị trí cụ thể có thể đảm nhận: cán bộ quản lý, chuyên viên tại 

các phòng ban chức năng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội và quản lý tài 

nguyên môi trường, nghiên cứu viên, giảng viên trong lĩnh vực kinh tế - xã 

hội và quản lý tài nguyên và môi trường. 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                                                             HIỆU TRƯỞNG  

(Đã ký) 

PGS.TS. Trần Văn Hòa 

 



 1 

ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp của Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 – 2019 

 

STT Nội 

dung 

Trình độ đào tạo  

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

I  Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh  

  

Tuyển sinh đại học hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Mục 

tiêu 

kiến 

thức, 

kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ 

ngoại 

ngữ đạt 

được 

  1. Mục tiêu kiến thức 

Sinh viên học chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp cần đạt được các kiến thức sau: 

* Kiến thức giáo dục đại cương 
- Nắm vững các kiến thức chung về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội, tâm lý học 

để có thể giải quyết được các vấn đề phát sinh trong công việc của nhà quản lý; 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán, tin học và các công cụ xác 

suất, thống kê ứng dụng trong kinh tế. 

* Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế 

- Hiểu rõ các kiến thức chung về kinh tế học vi mô và vĩ mô; 

- Hiểu và nắm vững nguyên lý căn bản về kinh tế và quản lý kinh tế; 

* Kiến thức ngành – chuyên ngành 

- Hiểu và vận dụng được các nguyên lý căn bản của kinh tế và quản lý kinh tế trong 

lĩnh vực nông nghiệp; 

- Có kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực kinh tế nông nghiệp; 

- Thực hiện được các phân tích, đánh giá kinh tế - xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp, 

nông thôn; 

2. Mục tiêu kỹ năng 
 

* Kỹ năng cứng 

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá hoạch định và  giải quyết các vấn đề trong 

lĩnh vực kinh tế nông nghiệp nhằm cung cấp có hiệu quả thông tin cho các nhà lập chính 

sách, góp phần vào việc hoạch định và giải quyết có hiệu quả các vấn đề về kinh tế - xã hội 

trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; 

- Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ toán học, công nghệ thông tin (phần mềm 

ứng dụng) trong phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế - xã hội trong nông nghiệp, nông 

thôn; 

- Kỹ năng trực tiếp chủ trì hoặc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội trong 

nông nghiệp, nông thôn hoặc các lĩnh vực khác có liên quan; 

 - Có năng lực tổ chức, quản lý, kinh doanh nông nghiệp trong các lĩnh vực cung ứng 

đầu vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản; 

* Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng tự học, làm việc và nghiên cứu khoa học độc lập; 

- Kỹ năng hợp tác, làm việc theo nhóm, tổ chức công việc theo nhóm, quản lý nhóm;  

- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc; 



 2 

- Kỹ năng thuyết trình, điều tra, phân tích, viết bài luận trong lĩnh vực có liên quan. 

- Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, trong học thuật và nghiên cứu khoa học ở 

mức độ tối thiểu B1 khung Châu Âu. 

3. Mục tiêu thái độ 

- Có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội, tuân thủ pháp luật và lập trường 

chính trị vững vàng; 

-Có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm túc đối với bản thân cũng như công việc; 

- Có tinh thần xây dựng, hợp tác, hòa đồng trong làm việc nhóm; 

- Có thái độ tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo và tư duy phản biện trong việc 

nêu ý kiến và giải quyết vấn đề; 

- Có tinh thần cầu tiến và học hỏi, có cam kết cao trong công việc. 

4. Trình độ ngoại ngữ đạt được  

- Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, trong học thuật và nghiên cứu khoa học ở 

mức độ tối thiểu B1 khung Châu Âu;  

 

 

III Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động 

hỗ trợ 

học tập, 

sinh 

hoạt 

cho 

người 

học 

  - Trường đang có quan hệ hợp tác với rất nhiều trường đại học, viện nghiên cứu 

kinh tế trong nước và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 Trường đại học, viện nghiên 

cứu ở nhiều nước trên thế giới như: Đại học Công nghệ Dublin, Ireland; Đại học Kalasin, 

Thái Lan; Đại học Sydney, Úc; Đại học Sofia, Bugaria; Đại học Chonbuk, Hàn Quốc; 

v.v.Hàng năm, trường mời các giáo sư kinh tế đến giảng dạy, trao đổi một số môn học, 

tiếp nhận các sinh viên quốc tế đến học tập và trải nghiệm các hoạt động ngoại khóa tại 

trường, cũng như xét chọn và trao học bổng cho sinh viên tham gia các chương trình trao 

đổi 1 học kỳ tại các nước có nền giáo dục tiên tiến. 

- Trường có quan hệ hợp tác chặt chẽ và đã ký biên bản hợp tác với trên 50 doanh 

nghiệp trên địa bànTỉnh Thừa Thiên Huế và Việt Nam, tổ chức các khóa đi thực tập, 

nghiên cứu thực tế theo môn học và thực tập sinh tại các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận 

lợi để sinh viên nghiên cứu và học tập, gắn kết giữa lý thuyết và thực tế. 

- Hiện tại trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường Việt Nam và 04 

trung tâm chuyên môn đang hoạt động: (1) Trung tâm thông tin thư viện; (2) Trung tâm hỗ 

trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; (3) Trung tâm dịch thuật; (4) Trung tâm đào tạo và 

tư vấn Tài chính - Kế toán. Trong tương lai, trường sẽ thành lập các trung tâm chuyên 

ngành phù hợp đáp ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng dạy. 

 

IV Chương 

trình 

đào tạo 

mà nhà 

trường 

thực 

hiện 

   

Nội dung chương trình học của chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp được thiết kế như sau: 

TT  Mãhọcphần Tênhọcphần Sốtínchỉ Họckỳdựkiến 

7.1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG  34/38   

7.1.1. Lý luận chính trị 10/10    

1 KTCT1022 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin 1 2 1 

2 KTCT1023 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2 3 2 

3 KTCT1112 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 3 

4 KTCT1103 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 3 4 

7.1.2. Khoa học xã hội – Nhân văn – Nghệ thuật 8/12   



 3 

5   DHKH1062 Pháp luật đại cương 2 1 

6   KTPT1012 Địa lý kinh tế (2) 1 

7   DHKH1032 Khoa học môi trường (2) 1 

8 KTPT 5192 Quản lý nhà nước về kinh tế (2) 4 

9 DHSP1022 Tâm lý học đại cương (2) 2 

10 DHKH1042 Xã hội học đại cương (2) 2 

7.1.3. Ngoại ngữ 7/7    

11 DHNN1013 Tiếng Anh cơ bản 1 3 1 

12 DHNN1022 Tiếng Anh cơ bản 2 2 2 

13   DHNN1032 Tiếng Anh cơ bản 3 2 3 

7.1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ - 

Môi trường 9/9   

14 HTTT1053 Tin học ứng dụng 3 1 

15 HTTT1043 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 2 

16 HTTT1033 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 3 

7.1.5. Giáo dục thể chất   1 

7.1.6. Giáo dục quốc phòng – an ninh   1 

7.2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP  88/116   

7.2.1 Kiến thức của khối ngành  15/15  

17 KTPT2023 Kinh tế vi mô 1 3 3 

18 KTPT2033 Kinh tế vĩ mô 1 3 2 

19 KTTC2013 Nguyên lý kế toán 3 3 

20 QTKD3023 Quản trị học 3 3 

21 KTTC2223 Tài chính - tiền tệ 1 3 4 

7.2.2 Kiến thức ngành, chuyên ngành 53/75   

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành  15/21   

22 KTPT3043 Kinh tế vi mô 2 3 4 

23 KTPT3053 Kinh tế vĩ mô 2 3 3 

24 KTPT3093 Kinh tế môi trường 3 5 

25 KTPT2103 Kinh tế phát triển (3) 4 

26 KTPT1033 Phương pháp nghiên cứu (3) 5 

27 QTKD2013 Marketing căn bản (3) 4 

28 DHKH3073 Luật kinh tế (3) 4 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành 38/54  

29 KTPT4133 Kinh tế nông nghiệp 3 6 

30 KTPT4142 Kinh tế lâm nghiệp 2 6 
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31 KTPT4232 Kinh tế nuôi trồng thủy sản 2 6 

32 KTPT4222 

Lập và quản lý dự án phát triển nông 

thôn 2 7 

33 KTPT4153 Hệ thống nông nghiệp và tài nguyên 3 5 

34 KTPT4343 Phát triển nông thôn 3 5 

35 KTPT4303 Marketing nông nghiệp 3 6 

36 KTPT4282 Kinh tế nông hộ và trang trại 2 5 

37 KTPT4313 Phân tích chính sách nông nghiệp 3 7 

38 KTPT4253 Phân tích lợi ích - chi phí 3 5 

39 KTPT4433 Quản trị kinh doanh nông nghiệp 3 7 

40 KTPT4082 Kinh tế tài nguyên (2) 6 

41 KTPT4423 Kinh tế và quản lý tài nguyên tái sinh (3) 7 

42    KTPT4373 Thị trường và giá cả (3) 5 

43 KTPT4333 

Quản trị chất lượng trong nông 

nghiệp (3) 7 

44 KTPT4492 

Các phương pháp nghiên cứu nông 

thôn (2) 7 

45 KTPT4092 

Quản lý tài nguyên dựa vào cộng 

đồng (2) 6 

46 KTPT5132 Chuỗi giá trị nông sản (2) 7 

47 KTPT4442 Thương mại và môi trường (2) 5 

48 KTPT4073 Quản lý môi trường nông nghiệp (3) 5 

49 HTTT2053 Kinh tế lượng (3) 6 

7.2.3. Kiến thức bổ trợ 9/15  

50 HTTT4582 Thống kê nông nghiệp 2 5 

51 KTPT4363 Đánh giá tác động môi trường (3) 6 

52 DHNL5022 Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản (2) 6 

53 DHNL5012 Chăn nuôi cơ bản (2) 5 

54 DHNL5032 Kỹ thuật trồng trọt (2) 5 

55 KTPT1122 Môi trường và phát triển (2) 7 

56 KTPT5122 Tiếng Anh chuyên ngành (2) 4 

7.2.4. Thực tập nghề nghiệp 4/4   

57    KTPT5544 Thực tập nghề nghiệp 4 7 

7.2.5. Thực tập cuối khóa  7/14   

58    KTPT5547 Khóa luận cuối khóa 7 8 

59    KTPT5542 Chuyên đề tổng hợp 2 8 

60    KTPT5545 Chuyên đề thực tập cuối khóa 5 8 

      122/154   

https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
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Ghichú:  - Các học phần có dấu ( ) là các học phần tự chọn. 

  - Chưa tính Giáo dục thể chất và Quốc phòng 

 

V Khả 

năng 

học tập, 

nâng 

cao 

trình độ 

sau khi 

ra 

trường 

  Hoàn thành các kiến thức và kỹ năng được trang bị trong khóa học này, sinh viên ngành 

Kinh tế nông nghiệp có thể có khả năng để nắm bắt các cơ hội: 

- Tiếp tục học tập và nghiên cứu các chương trình đào tạo sau đại học (Thạc sỹ, Tiến 

sĩ) trong lĩnh vực có liên quan, và có thể học liên thông sang các ngành đào tạo khác ở các 

cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài; 

- Tự học tập, nghiên cứu, bổ sung các kiến thức và kỹ năng nhằm đáp ứng yêu cầu 

của vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân sự ở đơn vị công tác. 

VI Vị trí 

làm 

việc 

sau khi 

tốt 

nghiệp 

ở các 

trình độ  

  Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các công việc trong các lĩnh vực: 

- Các đơn vị quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp; 

- Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực nông 

nghiệp; 

- Làm cán bộ giảng dạy và nghiên cứutrong lĩnh vực kinh tế và kinh tế nông nghiệp 

ở các trường đại học, cao đẳng; 

-  Các chương trình, dự án về nông nghiệp và phát triển nông thôn của Chính phủ 

hoặc do nước ngoài tài trợ;  

- Tự tạo lập doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đặc biệt là trong lĩnh vực nông 

nghiệp. 

Các vị trí cụ thể có thể đảm nhận: cán bộ quản lý, chuyên viên tại các phòng ban 

chức năng trong lĩnh vực kinh tế và kinh tế nông nghiệp, nghiên cứu viên, giảng viên trong 

lĩnh vực kinh tế và kinh tế nông nghiệp. 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                                                              

HIỆU TRƯỞNG  

(Đã ký) 

PGS.TS. Trần Văn Hòa 
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1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình nhằm đào tạo cử nhân ngành Kinh tế quốc tế có trình độ chuyên 

môn về lĩnh vực kinh tế quốc tế, phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp liên quan 

đến yếu tố kinh tế nước ngoài và các kỹ năng cần thiết để có thể tư duy, phân tích và tổ 

chức thực hiện tốt các hoạt động về kinh tế quốc tế, tài chính quốc tế và đầu tư nước 

ngoài ở các cơ quan nghiên cứu và đào tạo, các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, các 

định chế kinh tế – tài chính quốc tế; 

Chương trình được thiết kế phù hợp, khoa học để đáp ứng với chuẩn quốc tế và 

có tính liên thông cao với các chương trình trong và ngoài nước. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và phẩm 

chất sau: 

1.2.1. Kiến thức 

- Kiến thức giáo dục đại cương:  

Cử nhân ngành Kinh tế quốc tế sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về giáo 

dục chính trị, khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật đại cương; 

kiến thức về thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên 

cứu và giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội trong thực tiễn; kiến thức về ngoại ngữ và 

công nghệ thông tin, toán ứng dụng trong kinh tế và lý thuyết xác suất. Ngoài ra, sinh 

viên còn được trang bị thêm kiến thức về an ninh quốc phòng và giáo dục thể chất. 

- Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế và quản lý:  

Cử nhân ngành Kinh tế quốc tế sẽ được trang bị những kiến thức chung về kinh 

tế học vi mô và vĩ mô để có khả năng vận dụng những kiến thức này nhằm giải thích 
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các hiện tượng kinh tế - xã hội cơ bản; các kiến thức về nguyên lý cơ bản của kế toán, 

tài chính - tiền tệ, các kiến thức căn bản về quản trị kinh doanh để làm nền tảng lý luận 

và thực tiễn cho kiến thức ngành kinh tế quốc tế. 

- Kiến thức ngành – chuyên ngành Kinh tế quốc tế:  

Cử nhân ngành Kinh tế quốc tếsẽ được trang bị các kiến thức về kinh tế quốc tế, 

kinh doanh quốc tế, đầu tư quốc tế và tài chính quốc tế để có khả năng phân tích 

chuyên sâu, xử lý và dự báo các hoạt động kinh tế, đầu tư và tài chính quốc tế ở các cơ 

quan nghiên cứu và đào tạo, các đơn vị sản xuất kinh doanh và tổ chức khác có liên 

quan đến kinh tế quốc tế; kiến thức về chính sách thương mại quốc tế, hội nhập quốc 

tế để tìm hiểu về các chính sách, thể chế và mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia; 

kiến thức về đầu tư quốc tế và quản lý dự án quốc tế để quản lý, phân tích và lựa chọn 

dự án đầu tư giữa các quốc. Ngoài ra, sinh viên còn có thể học được các kiến thức về 

thiết lập thẩm định dự án quốc tế, đàm phán kinh doanh quốc tế, bảo hiểm, luật thương 

mại quốc tế, thanh toán quốc tế và dự báo kinh tế để vận dụng vào giải quyết các vấn 

đề liên quan trong lĩnh vực kinh tế quốc tế. 

- Thực tập nghề và thực tập cuối khóa 

Cử nhân ngành Kinh tế quốc tế được tạo cơ hội thuận lợi đi thực tập, nghiên cứu 

ở các cơ quan quản lý Nhà nước, các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

kinh tế quốc tế. Thời gian đi thực tập nghề nghiệp là khoảng 180 giờ và được thực 

hiện sau khi sinh viên hoàn thành các học phần cơ sở ngành.Thời gian đi thực tập cuối 

khóa là khoảng từ 12 – 14 tuần và được thực hiện sau khi sinh viên hoàn thành các học 

phần chuyên ngành. Đây là những cơ hội quan trọng để sinh viên ngành Kinh tế quốc 

tế vận dụng các kiến thức, kỹ năng và phương pháp được trang bị ở nhà trường vào 

giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh tế quốc tế trong thực tiễn và đề 

xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động này. 

1.2.2. Kỹ năng 

- Trong quá trình đào tạo, sinh viên chuyên ngành Kinh tế quốc tế sẽ được trang 

bị những kỹ năng cứng như khả năng lập luận, tư duy, phân tích, nghiên cứu và dự báo 

để thực hiện được các công việc liên quan trong lĩnh vực kinh tế quốc tế. 

- Ngoài ra trong quá trình đào tạo sinh viên chuyên ngành này còn được rèn 

luyện những kỹ năng mềm như khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và khả 

năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và làm việc 

trong lĩnh vực kinh tế quốc tế. 

1.2.3. Về thái độ 

Sinh viên chuyên ngành Kinh tế quốc tế được rèn luyện với thái độ ham học hỏi, 

cầu tiến, có ý thức trách nhiệm, luôn làm tròn nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng quy 

định về thời gian, quy tắc làm việc. 
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* Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân Kinh tế quốc tế sinh viên có thể 

đảm nhận các công việc ở các cơ quan nghiên cứu và đào tạo về Kinh tế quốc tế, các 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, các định chế kinh tế - tài chính 

quốc tế như: 

- Chuyên viên và cán bộ quản lý tại các cơ quan nhà nước như Bộ Công thương, 

Sở Công thương, Sở Kế hoạch và đầu tư, cơ quan xúc tiến đầu tư, các công ty đa quốc 

gia, quỹ đầu tư và dự án quốc tế. 

- Cán bộ nghiên cứu và đào tạo ở các trường đại học, viện nghiên cứu về kinh tế 

quốc tế. 

- Chuyên gia hoạch định tài chính quốc tế 

- Chuyên gia nghiên cứu thị trường quốc tế 

- Chuyên gia marketing quốc tế 

- Chuyên gia đàm phán các thỏa thuận quốc tế 

- Chuyên gia phân tích chính sách kinh tế quốc tế 

- Nhân viên, chuyên gia xúc tiến đầu tư quốc tế 

- Nhà tư vấn quản trị kinh doanh quốc tế 

- Nhân viên, cán bộ quản lý kinh doanh cước tàu biển, hàng không 

- Nhân viên, cán bộ quản lý về xuất nhập khẩu 

- Tự khởi nghiệp. 

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và trình độ năng lực yêu cầu 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh tế quốc tế, sinh 

viên có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, kỹ năng và phẩm 

chất giữa các cá nhân, và năng lực thực hành nghề nghiệp. 

2.1. Chuẩn đầu ra 

2.1.1. Chuẩn về Kiến thức 

a.Kiến thức giáo dục đại cương 

CĐR1) Trình bày được các kiến thức chung về giáo dục chính trị, khoa học 

Mác – Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức về An ninh quốc phòng, pháp luật 

và vận dụng được kiến thức về giáo dục thể chất để hình thành được thế giới quan, 

nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn 

đề thực tiễn; 

CĐR2) Vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán ứng dụng, kiến thức về 

công nghệ thông tin, và các công cụ xác suất, thống kê ứng dụng trong nghiên cứu 
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kinh tế để trang bị các công cụ phân tích kinh tế cơ bản và là nền tảng cho việc tiếp 

nhận các kiến thức chung của ngành và kiến thức chuyên ngành. 

b. Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế và quản lý (Kiến thức của khối ngành) 

CĐR3) Vận dụng các kiến thức cơ bản về kinh tế học (kinh tế vi mô 1 và vĩ mô 1) 

để nhận diện và giải thích được các vấn đề, hiện tượng và sự biến động kinh tế - xã hội;  

CĐR4) Vận dụng các kiến thức cơ bản liên quan đến kế toán và quản trị để làm 

nền tảng lý luận và thực tiễn cho kiến thức ngành kinh tế quốc tế. 

c.Kiến thức ngành – chuyên ngành Kinh tế quốc tế 

 Kiến thức chung của ngành 

CĐR5) Vận dụng được những kiến thức chuyên sâu về kinh tế học (kinh tế vi 

mô 2, kinh tế học vĩ mô 2) kết hợp với những kiến thức liên quan đến kinh tế (luật 

kinh tế, kinh tế phát triển, marketing căn bản) cũng như những kiến thức cơ bản về 

kinh tế quốc tế để nhận diện và tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế thế giới trong 

bối cảnh toàn cầu hóa, phân tích và luận giải các vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh 

vực kinh tế quốc tế.  

 Kiến thức chuyên sâu của ngành 

CĐR6) Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu liên quan đến kinh tế quốc tế 

(kinh tế quốc tế 2, kinh doanh quốc tế, tài chính quốc tế, chính sách thương mại quốc tế, 

kinh tế chính sách phát triển vùng, hội nhập quốc tế) kết hợp với những kiến thức bổ trợ 

ngành (kinh tế đầu tư, kinh tế công, hệ thống thông tin, kế hoạch kinh doanh, dự báo 

kinh tế…)để tìm hiểu và phân tích các chính sách, thể chế liên quan hiện đang được các 

quốc gia trên thế giới áp dụng trong xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầutừ đó dự báo các 

hoạt động kinh tế, thương mại và tài chính quốc tế; 

CĐR7) Vận dụng được kiến thức về đầu tư quốc tế và quản lý dự án quốc tế để 

quản lý, phân tích và lựa chọn dự án đầu tư giữa các quốc gia, kết hợp với việcvận 

dụng thành thạo các kiến thức và kỹ năng về đàm phán kinh doanh quốc tế, bảo hiểm, 

luật thương mại quốc tế, và thanh toán quốc tế để giải quyết các vấn đề liên quan trong 

lĩnh vực kinh tế quốc tế. 

 Kiến thức thực tập cuối khóa 

CĐR8) Vận dụng các kiến thức, kỹ năng và phương pháp đã được học đểtìm hiểu, 

nghiên cứu, phân tích và giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh tế quốc 

tế trong thực tiễn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động 

này. 

2.1.2. Chuẩn về kỹ năng và năng lực thực hành nghề nghiệp 

CĐR9) Áp dụng kỹ năng tư duy hệ thống, phân tích các vấn đề một cách logic, 

nhìn nhận vấn đề đa chiều dưới nhiều góc độ, và kỹ năng lập luận tư duy, giải quyết 
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vấn đề để đưa ra các đánh giá, giải pháp thích hợp, thỏa đáng cho các tình huống công 

việc trong lĩnh vực kinh tế quốc tế; 

CĐR10) Áp dụng kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức (gồm kỹ năng 

phân tích, tổng hợp tài liệu, bổ sung, cập nhật, phát triển kiến thức, và thực hành tư 

duy phản biện) trong học tập, nghiên cứu và làm việc để nâng cao hiệu quả công việc; 

CĐR11) Vận dụng thành thạo các kỹ năng làm việc theo nhóm, duy trì hoạt động 

nhóm, phát triển nhóm và có khả năng làm việc với các nhóm khác nhau, kỹ năng giao 

tiếp, xây dựng và phát triển quan hệ cộng đồngtrong các công việc đảm nhận. 

CĐR12) Phát huy tối đa kỹ năng làm việc độc lập, tự chủ, tự học, tự nghiên cứu 

khoa học độc lập; tự quản trị thời gian và kế hoặch công việc và học tập. 

CĐR13) Sử dụng thành thạo ngoại ngữ: Tiếng Anh (bao gồm các kỹ năng Nói, 

Nghe, Đọc, Viết), tối thiểu đạt được trình độ tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đạt Trình độ B1) theo Khung năng lực ngoại ngữ 

của Châu Âu) hoặc các ngoại ngữ tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT và của 

Đại học Huế trong giao tiếp và thực hiện các nghiệp vụ quản lý liên quan đến kinh tế 

quốc tế; 

CĐR14) Có khả năng nghiên cứu, khám phá và phân tích các lợi thế so sánh các 

nền kinh tế khác nhau; 

CĐR15) Tìm kiếm phát hiện cơ hội đầu tư và thực hiện các hoạt động đầu tư 

quốc tế, hình thành các ý tưởng về các hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh 

hội nhập. 

CĐR16) Có khả năng phân tích định tính, định lượng và có khả năng dự báo 

các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế quốc tế 

2.1.3. Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR17) Có năng lực tự chủ và trách nhiệm đối với nghề nghiệp, có ý thức và 

năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao 

CĐR18) Luôn tuân thủ theo pháp luật, ủng hộ và bảo vệ cái đúng, có năng lực 

tự chủ và trách nhiệm đối với xã hội. 

Bảng 16: Bảng tổng hợp đánh giá chuẩn đầu ra của Chương trình Kinh tế quốc tế 

theo các mức trình độ năng lực  

(Theo mẫu Phụ Lục 3, QĐ 1298 ĐHH ban hành ngày 02/10/2019) 

Ký hiệu Chủ đề chuẩn đầu ra 
Trình độ năng 

lực 

1 Kiến thức và lập luận ngành  

1.1 Kiến thức chung trong toàn Đại học Huế  
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Ký hiệu Chủ đề chuẩn đầu ra 
Trình độ năng 

lực 

1.1.1 Kiến thức về giáo dục chính trị (II) 

1.1.2 Kiến thức về an ninh quốc phòng (II) 

1.1.3 Kiến thức về giáo dục thể chất (II) 

1.1.4 Kiến thức về ngoại ngữ (III) 

1.1.5 Kiến thức về Công nghệ thông tin (III) 

1.1.6 Kiến thức về pháp luật (III) 

1.2 Kiến thức cơ sở khối ngành  

1.2.1 Các kiến thức cơ bản về kinh tế học như kinh tế vi mô 1 

và vĩ mô 1 

(III) 

1.2.2 Các kiến thức cơ bản liên quan đến kế toán, tài chính tiền 

tệ và quản trị 

(III) 

1.3 Kiến thức chung của ngành  

1.3.1 Những kiến thức chuyên sâu về kinh tế học (kinh tế vi 

mô 2, kinh tế học vĩ mô 2), kiến thức liên quan đến kinh 

tế (luật kinh tế, kinh tế phát triển, marketing căn bản), 

kiến thức cơ bản về kinh tế quốc tế. 

(III) 

1.4 Kiến thức chuyên ngành Kinh tế quốc tế  

1.4.1 Các kiến thức chuyên sâu liên quan đến kinh tế quốc tế 

(kinh tế quốc tế 2, kinh doanh quốc tế, tài chính quốc tế, 

chính sách thương mại quốc tế, kinh tế chính sách phát 

triển vùng, hội nhập quốc tế) và kiến thức bổ trợ ngành 

(kinh tế đầu tư, kinh tế công, hệ thống thông tin, kế hoạch 

kinh doanh, dự báo kinh tế…) 

(IV) 

1.4.2 Kiến thức về đầu tư quốc tế và quản lý dự án quốc tế, các 

kiến thức và kỹ năng về đàm phán kinh doanh quốc tế, 

bảo hiểm, luật thương mại quốc tế, và thanh toán quốc tế 

để giải quyết các vấn đề liên quan trong lĩnh vực kinh tế 

quốc tế. 

(IV) 

1.5 Kiến thức thực tập và tốt nghiệp  

1.5.1 Sử dụng các kiến thức, kỹ năng và phương pháp đã được 

học như kiến thức đại cương, kiến thức chung và kiến thức 

chuyên sâu, kỹ năng và phương pháp được học để thực 

hiện các nghiên cứu (khóa luận, chuyên đề) về các nghiệp 

vụ, chuyên môn liên quan đến chuyên ngành đào tạo. 

(IV) 
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Ký hiệu Chủ đề chuẩn đầu ra 
Trình độ năng 

lực 

2 Kỹ năng và năng lực nghề nghiệp và cá nhân  

2.1 Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề  

2.1.1 Có khả năng lập luận tốt logic, tư duy theo hệ thống và 

giải quyết vấn đề liên quan đến kinh tế quốc tế 

(III) 

2.2 Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức  

2.2.1 Có khả năng tìm hiểu,nghiên cứu và khám phá kiến thức 

trong lĩnh vực kinh tế quốc tế 

(III) 

2.3 Kỹ năng làm việc nhóm  

2.3.1 Có kỹ năng làm việc theo nhóm, duy trì hoạt động nhóm, 

phát triển nhóm và có khả năng làm việc với các nhóm 

khác nhau 

(III) 

2.4 Kỹ năng hoạt động độc lập  

2.4.1 Có khả năng tự chủ, tự học, tự nghiên cứu khoa học độc 

lập; tự quản trị thời gian và kế hoặch công việc và học tập 

(III) 

2.5 Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ  

2.5.1 Sử dụng thành thạo ngoại ngữ (tiếng Anh, Nhật, Pháp…) 

trong giao tiếp và thực hiện công việc. 

(III) 

3 Năng lực thực hành nghề nghiệp  

3.1 Có khả năng nghiên cứu, khám phá và phân tích các lợi 

thế so sánh các nền kinh tế khác nhau 

(V) 

3.2 Tìm kiếm phát hiện cơ hội đầu tư và thực hiện các hoạt 

động đầu tư quốc tế, hình thành các ý tưởng về các hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh hội nhập 

(VI) 

3.3 Có khả năng phân tích định tính, định lượng và có khả 

năng dự báo các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế quốc tế 

(V) 

4 Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

4.1 Tự chủ và trách nhiệm cá nhân  

4.1.1 Có năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm cá nhân, sẵn 

sàng đương đầu với khó khăn, chấp nhận rủi ro trong 

công việc 

(III) 

4.1.2 Có tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo, say mê và khả 

năng phản biện các vấn đề liên quan đến kinh tế quốc tế. 

(III) 

4.2 Tự chủ và trách nhiệm với nghề nghiệp  

4.2.1 Có năng lực tự chủ và trách nhiệm đối với nghề nghiệp, 

có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ được giao 

(III) 
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Ký hiệu Chủ đề chuẩn đầu ra 
Trình độ năng 

lực 

4.3 Tự chủ và trách nhiệm với xã hội  

4.3.1 Luôn tuân thủ theo pháp luật, ủng hộ và bảo vệ cái đúng, 

có năng lực tự chủ và trách nhiệm đối với xã hội. 

(III) 

2.2. Trình độ năng lực 

Tổng hợp đánh giá chuẩn đầu ra theo các mức trình độ năng lực theo quyết định 

số 1298 ĐHH ban hành ngày 02/10/2019. Các mức đánh giá trình độ năng lực theo 

như sau: 

Bảng 17: Mức trình độ năng lực 

Nhóm Trình độ năng lực Mô tả 

1. Biết 0.0 – 0.2 (I) Có biết qua/có nghe qua 

2. Hiểu 2.0 – 3.0 (II) Có hiểu biết/có thể tham gia 

3. Ứng dụng 3.0 – 3.5 (III) Có khả năng ứng dụng 

4. Phân tích 3.5 – 4.0 (IV) Có khả năng phân tích 

5. Tổng hợp 4.0 – 4.5 (V) Có khả năng tổng hợp 

6. Đánh giá 4.5 – 5.0 (VI) Có khả năng đánh giá và sáng tạo 

2.3. Mối quan hệ giữa CĐR và mục tiêu đào tạo 

Ma trận đối sánh mức độ tương thích CĐR của chương trình đào tạo với mục tiêu 

đào tạo thể hiện trong bảng bên dưới. 

Bảng 18: Ma trận đối sánh CĐR và mục tiêu đào tạo 

Chuẩn đầu ra 
Mục tiêu đào tạo 

(1) (2) (3) 

2.1. Chuẩn về Kiến thức    

2.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương    

CR1) L  H 

CR2) L M  
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Chuẩn đầu ra 
Mục tiêu đào tạo 

(1) (2) (3) 

2.1.2. Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế và quản lý    

CR3) L M  

CR4) L M  

2.1.3. Kiến thức ngành - chuyên ngành Kinh tế quốc tế    

 Kiến thức chung của ngành    

CR5) M M  

 Kiến thức chuyên sâu của ngành    

CR6) H M  

CR7) H M  

 Kiến thức thực tập-tốt nghiệp    

CR8) H H H 

2.2. Về kỹ năng:    

CR9)  M  

CR10)  M  

CR11)  M  

CR12)  M  

CR13)  M  

CR14)  M  

CR15)  M  

CR16)  M  

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:     

CR17)   H 

CR18)   H 

Ghi chú: L (Low – Mức độ thấp), M (Medium – Mức độ trung bình), H (High – Mức độ cao)
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2.4.  Ma trận chuẩn đầu ra 

MA TRẬN MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỌC PHẦN V  CHUẨN ĐẦU RA 

Tênhọcphần 

CHUẨN ĐẦU RA 

Chuẩnkiếnthức 
Chuẩnkỹnăng 

& năng lực thực hành nghề nghiệp 

Năng 

lực tự 

chủ và 

trách 

nhiệm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

5.1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯ NG                    

5.1.1 Lýluậnchínhtrị                    

Triết học Mác - Lênin  X          X X     X X 

Kinh tế Chính trị Mác - LêNin X        X X X X     X X 

Tư tưởng Hồ Chí Minh X          X X     X X 

Chủ nghĩa Xã hội Khoa học X          X X     X X 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam X          X X     X X 

5.1.2 Khoahọcxãhội – Nhânvăn – Nghệthuật                    

Pháp luật đại cương X          X X     X X 

Quản lý nhà nước về kinh tế X          X X     X X 

Địa lý kinh tế X          X X     X X 

Kỹ năng học tập và làm việc X          X X     X X 

Văn hóa doanh nghiệp X        X X X X     X X 

Xã hội học đại cương X        X X X X     X X 

Tâm lý học đại cương X                  
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Tênhọcphần 

CHUẨN ĐẦU RA 

Chuẩnkiếnthức 
Chuẩnkỹnăng 

& năng lực thực hành nghề nghiệp 

Năng 

lực tự 

chủ và 

trách 

nhiệm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

5.1.3. Ngoại ngữ                   

Tiếng Anh cơ bản 1           X X X    X X 

Tiếng Anh cơ bản 2           X X X    X X 

Tiếng Anh cơ bản 3           X X X    X X 

5.1.4. Toán – Tin học – Khoahọctựnhiên – Côngnghệ - Môitrường                    

Toán ứng dụng trong kinh tế  X       X X X X     X X 

Tin học ứng dụng   X       X X X X     X X 

Lý thuyết xác suất và thống kê toán  X       X X X X     X X 

5.1.5 Giáodụcthểchất                    

Giáodụcthểchất            X     X X 

5.1.6 Giáodụcquốcphòng – an ninh                    

Giáodụcquốcphòng – an ninh           X X     X X 

5.2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP                    

5.2.1 Kiếnthứccủakhốingành                    

Kinh tế vi mô 1  X X      X X X X     X X 

Kinh tế vĩ mô 1  X X      X X X X     X X 

Nguyên lý kế toán    X       X X     X X 
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Tênhọcphần 

CHUẨN ĐẦU RA 

Chuẩnkiếnthức 
Chuẩnkỹnăng 

& năng lực thực hành nghề nghiệp 

Năng 

lực tự 

chủ và 

trách 

nhiệm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Quản trị học    X     X X X X     X X 

Tài chính – tiền tệ 1    X     X X X X     X X 

5.2.2 Kiếnthứcngành, chuyênngành                    

5.2.2.1. Kiếnthứcchungcủangành                    

Kinh tế vi mô 2     X    X X X X     X X 

Kinh tế vĩ mô 2     X    X X X X     X X 

Kinh tế quốc tế 1     X    X X X X  X   X X 

Phương pháp nghiên cứu     X    X X X X  X   X X 

Kinh tế phát triển     X    X X X X     X X 

Marketing căn bản     X    X X X X     X X 

Luật kinh tế     X    X X X X     X X 

5.2.2.2. Kiếnthứcchuyênsâucủangành                    

Kinh tế quốc tế 2      X   X X X X  X  X X X 

Kinh doanh quốc tế      X   X X X X  X  X X X 

Đầu tư quốc tế       X  X X X X  X X X X X 

Tài chính quốc tế      X   X X X X  X X X X X 

Quản lý dự án quốc tế       X  X X X X   X  X X 
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Tênhọcphần 

CHUẨN ĐẦU RA 

Chuẩnkiếnthức 
Chuẩnkỹnăng 

& năng lực thực hành nghề nghiệp 

Năng 

lực tự 

chủ và 

trách 

nhiệm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Logistics quốc tế      X   X X X X  X  X X X 

Đàm phán kinh doanh quốc tế       X  X X X X   X  X X 

Kinh tế công cộng      X   X X X X   X X X X 

Kế toán quốc tế       X   X X X X     X X 

Kinh tế đầu tư      X   X X X X  X X X X X 

Kinh tế chính sách phát triển vùng      X   X X X X  X X X X X 

Bảo hiểm       X  X X X X     X X 

Luật thương mại quốc tế     X  X  X X X X  X X X X X 

Thanh toán quốc tế         X X X X  X X X X X 

Dự báo kinh tế      X   X X X X   X X X X 

Hệ thống thông tin quản lý      X   X X X X   X  X X 

Kế hoạch kinh doanh      X   X X X X   X  X X 

5.2.3 Kiếnthứcbổtrợ ngành                   

Tiếng Anh chuyên ngành             X    X  

Lập và phân tích dự án       X  X X X X       

Kinh tế môi trường   X      X X X X     X X 

Khởi sự doanh nghiệp         X X X X   X  X X 
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Tênhọcphần 

CHUẨN ĐẦU RA 

Chuẩnkiếnthức 
Chuẩnkỹnăng 

& năng lực thực hành nghề nghiệp 

Năng 

lực tự 

chủ và 

trách 

nhiệm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Thương mại điện tử căn bản X   X       X X     X X 

Kế toán tài chính 1    X       X X     X X 

5.2.4 Thựctậpnghềnghiệp                    

Thựctậpnghềnghiệp        X X X X X X X X X X X 

5.2.5 Thựctậpcuốikhóa                   

Khóaluậncuốikhóa     X X X X X X X X  X X X X X 

Chuyênđềtổnghợp     X X X X X X X X  X X X X X 

Chuyênđềthựctậpcuốikhóa     X X X X X X X X X X X X X X 
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3. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

4. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 124/166 tín chỉ 

5. Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ 

chính quy của Bộ Giáo dục và đào tạo. 

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: 

- Quy trình đào tạo theo tín chỉ. 

- Điều kiện tốt nghiệp:  

+ Sinh viên phải tích luỹ tối thiểu 124/166 tín chỉ, trong đó phần bắt buộc 94 

tín chỉ và phần tự chọn tối thiểu 30 tín chỉ trong tổng số 72 tín chỉ tự chọn. 

+ Sinh viên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chứng chỉ: Chứng chỉ 

Ngoại ngữ Anh văn trình độ B1, hoặc ngoại ngữ tương đương khác theo quy định 

của Bộ GD&ĐT và của Đại học Huế; Chứng chỉ giáo dục thể chất; Chứng chỉ Giáo 

dục Quốc phòng.  

7. Cách thức đánh giá: 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 ( từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

-  Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành 

điểm chữ: A, B, C, D, F, I, X. 

8. Nội dung chương trình 

TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN 

Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng kiến thức 

Ghi 

chú 

Số 

tín 

chỉ 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực  

hành 
Tự học 

8.1.KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯ NG 35/43     

8.1.1. Lý luận chính trị  11     

1 LLCTTH3 
Triết học Mác-

Lênin  

Gồm 3 chương. Chương 1: Trình bày khái quát về 

nguồn gốc, bản chất của triết học; sự hình thành, 

phát triển của triết học Mác – Lênin và vai trò của 

nó trong đời sống xã hội. Chương 2: Trình bày 

quan điểm của triết học Mác – Lênin về vật chất, 

ý thức; các nguyên lý, các quy luật, các cặp phạm 

trù; lý luận nhận thức. Chương 3: Trình bày quan 

điểm duy vật lịch sử về sự tồn tại, vận động, phát 

triển của các hình thái kinh tế -xã hội, giai cấp, 

dân tộc, nhà nước, cách mạng xã hội, ý thức xã 

hội và triết học về con người. 

3 40 5 90 

 

2 LLCTKT2 
Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin  

Gồm 6 chương: Trong đó, chương 1 bàn về đối 

tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của 

kinh tế chính trị Mác – Lênin. Từ chương 2 đến 

chương 6 trình bày nội dung cốt lõi của kinh tế 

chính trị Mác – Lênin theo mục tiêu của môn học. 

2 24 6 60 
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TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN 

Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng kiến thức 

Ghi 

chú 

Số 

tín 

chỉ 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực  

hành 
Tự học 

Cụ thể các vấn đề như: hàng hóa, thị trường và 

vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị 

trường; Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh 

tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền 

kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở 

Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập kinh tế quốc tế Việt Nam. 

3 LLCTXH2 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Nội dung chương trình gồm 8 chương: Trong đó, 

chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản có tính 

nhập môn của CNXHKH (quá trình hình thành, 

phát triển của CNXHKH); từ chương 2 đến 

chương 8 trình bày những nội dung cơ bản của 

CNXHKH theo mục tiêu môn học. 

2 21 9 60 

 

4 LTCTTT2 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Học phần này gồm 7 chương: Chương 1: Đối 

tượng, phương pháp nghiên cứu và  ý nghĩa học 

tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương 2: 

Nguồn gốc vầ quá trình hình thành tư tưởng Hồ 

Chí Minh; Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chương 4: 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt 

Nam và nhà nước của dân, do dân, vì dân; 

Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn 

kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chương 6: Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người; 

Chương 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. 

2 22 8 60 

 

5 LLCTLS2 
Lịch sử  Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, 

mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, 

học tập môn Lịch sử Đảng và những kiến thức cơ 

bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920 

– 1930), quá trình Đảng lãnh đạo giành chính 

quyền (1930 – 1945), lãnh đạo hai cuộc kháng 

chiến chóng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm 

lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất 

đất nước (1945 – 1975), lãnh đạo cả nước quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi 

mới (1975 – 2018). Qua đó khẳng định các thành 

công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh 

nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để 

giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối 

với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học 

vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2 20 10 60 

 

8.1.2. Khoa học xã hội – nhân văn  8/16     

6 DHKH1062 Pháp luật đại cương 

Học phần Pháp luật đại cương nghiên cứu các 

khái niệm, các phạm trù cơ bản nhất về nhà nước 

và pháp luật dưới góc độ của khoa học quản lý. 

Trên cơ sở đó, học phần đi vào phân tích: cấu trúc 

của Bộ máy nhà nước cũng như chức năng, thẩm 

2 23 7 60 
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TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN 

Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng kiến thức 

Ghi 

chú 

Số 

tín 

chỉ 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực  

hành 
Tự học 

quyền và địa vị pháp lý của của các cơ quan trong 

Bộ máy nhà nước CHXHCNVN; tính chất pháp 

lý và cơ cấu của hệ thống các văn bản quy phạm 

pháp luật, quan hệ phaïp luáût văn bản vi phạm 

pháp luật và trách nhiệm pháp luật. 

Từ cách nhìn tổng quát về hệ thống các ngành 

luật trong hệ thống ngành Luật của Nhà nước ta, 

nghiên cứu những nội dung cơ bản của Luật hiến 

pháp, Luật hành chính, Luật dân sự, Luật hình sự, 

Luật hôn nhân gia đình... với tư cách là một trong 

những ngành luật chủ yếu của hệ thống luật, để từ 

đó người học có thể dễ dàng tự tiếp cận với các 

ngành luật khác phát sinh từ các ngành luật chủ 

yếu này. 

7 KTPT1012 Địa lý kinh tế 

Học phần đề cập đến 2 nội dung chính: Cơ sở lý 

luận về tổ chức lãnh thổ và thực trạng tổ chức 

lãnh thổ Kinh tế - Xã hội của Việt Nam. 

Nội dung 1: Được trình bày ở chương 1, 2 và 

chương 3. 

Nội dung 2: Được trình bày ở 3 chương còn lại, 

đó là chương 4, 5 và chương 6. 

(2) 21 9 60 

 

8 DHKH1032 
Khoa học môi 

trường 

Trang bị các kiến thức cơ bản về môi trường bao 

gồm khái niệm, chức năng và các thành phần cơ 

bản của môi trường. Các nguyên lý sinh thái học 

ứng dụng trong khoa học môi trường gồm các 

khái niệm và đặc trưng, các định luật, các . Khái 

niệm, hiện trạng và xu thế biến đổi của các dạng 

tài nguyên thiên nhiên như tài nguyên rừng, tài 

nguyển sinh học, tài nguyên đất, nước. Các khái 

niệm, nguồn gốc, tác nhân và tác hại của ô nhiễm 

nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất. Các vấn 

đề về biến đổi khí hậu. Các khái niệm cơ bản về 

quản lý môi trường, cơ sở khoa học và công cụ 

quản lý môi trường và các mối quan hệ giữa môi 

trường và phát triển bền vững. 

(2) 24 6 60 

 

9 KTPT 5192 
Quản lý nhà nước 

về kinh tế 

Chương 1, cung cấp những cơ sở khoa học về quản 

lý và quản lý kinh tế, bao gồm: các khái niệm về 

quản lý, kinh tế, quản lý kinh tế; và những đặc 

điểm, bản chất, thực chất của quản lý kinh tế. 

Chương 2, cung cấp những cơ sở khoa học, tư duy 

kinh tế trong quản lý kinh tế, bao gồm: các khái 

niệm về quy luật, về lý thuyết hệ thống; hiểu và 

vận dụng được các quy luật, lý thuyết hệ thống 

trong việc đưa ra các quyết định quản lý kinh tế. 

Chương 3, sẽ nghiên cứu các khái niệm về Nhà 

nước, quản lý nhà nước đối với xã hội, quản lý nhà 

nước đối với nền kinh tế, nền kinh tế thị trường; và 

hiểu được vai trò tất yếu khách quan của nhà nước 

đối với quản lý xã hội nói chung và kinh tế nói 

riêng. Chương 4, nghiên cứu các khái niệm như 

chức năng quản lý nhà nước, nguyên tắc quản lý 

nhà nước; và biết những chức năng nhà nước phải 

làm để nền kinh tế phát triển ổn định vững chắc, 

(2) 24 6 60 
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TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN 

Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng kiến thức 

Ghi 

chú 

Số 

tín 

chỉ 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực  

hành 
Tự học 

các nguyên tắc nhà nước phải tuân thủ trong quá 

trình quản lý. Chương 5, nghiên cứu các khái niệm 

về hình thức quản lý, phương pháp quản lý nhà 

nước; và các hình thức, các phương pháp chủ yếu 

được sử dụng trong quản lý kinh tế. Chương 6, bao 

gồm các khái niệm về thông tin kinh tế, quyết định 

quản lý kinh tế và những vai trò, ý nghĩa, yêu cầu 

của thông tin và quyết định trong quản lý nhà nước 

về kinh tế. Chương 7, bao gồm các khái niệm về 

cán bộ quản lý kinh tế và những vai trò, yêu cầu 

của cán bộ quản lý kinh tế. 

10 DHSP1022 
Tâm lý học đại 

cương 

Nội dung của học phần có 10 chương, trang bị hệ 

thống những tri thức khoa học cơ bản, hiện đại về 

tâm lý học đại cương, xây dựng quan điểm duy 

vật biện chứng và duy vật lịch sử về tâm lý con 

người và các quy luật tâm lý. 

Giúp cho sinh viên có khả năng tiếp cận, nghiên 

cứu các lĩnh vực khác nhau của tâm lý học và các 

khoa học có liên quan, hình thành một số kỹ năng 

nghiên cứu nhất định. 

(2) 24 6 60 

 

11 DHKH1042 
Xã hội học đại 

cương 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống 

những kiến thức cơ bản về xã hội học, bao gồm: 

đối tượng, chức năng, quá trình hình thành và 

phát triển của xã hội học, các khái niệm, phạm trù 

và nguyên lý cơ bản xã hội học, các lĩnh vực 

nghiên cứu của xã hội học, một số lý thuyết và 

phương pháp xã hội học. Trên cơ sở của các khái 

niệm cơ bản, sinh viên có thể hiểu được mối quan 

hệ giữa các cá nhân, cộng đồng và xã hội. Các 

mối quan hệ xã hội thể hiện ở các cấp độ xã hội 

khác nhau và phản ánh những đặc trưng xã hội  

về các mặt hoạt động cơ bản của đời sống xã hội 

như: kinh tế, chính trị văn hóa và xã hội. Xã hội 

như một tổng thể có cấu trúc xác định và có thể 

phân tích theo các tiếp cận cấu trúc, chức năng 

hay hành động xã hội. Sau khi học xong môn xã 

hội học đại cương, sinh viên có thể  hiểu được 

một cách khái quát về vị trí vai trò của các cá 

nhân, các nhóm xã hội, các thiết chế, các tổ chức 

xã hội, các tầng lớp và các giai cấp xã hội trong 

một xã hội tổng thể. Trên cơ sở những tri thức đó, 

giáo dục cho sinh viên đạo đức nghề nghiệp xã 

hội học trong công cuộc xây dựng đất nước ta 

hiện nay. 

(2) 21 9 60 

 

12 KTPT1042 
Kỹ năng học tập và 

làm việc 

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và 

hướng d n rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho 

người học: kỹ năng giao tiếp, các nguyên lý 

chung về giao tiếp; các kỹ năng lắng nghe, nói và 

thuyết trình hiệu quả; kỹ năng làm việc nhóm 

đảm bảo sự hợp tác tốt trong học tập và làm việc; 

kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ năng quản lý thời 

gian và kỹ năng quản lý cảm xúc. 

(2) 20 10 60 
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TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN 

Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng kiến thức 

Ghi 

chú 

Số 

tín 

chỉ 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực  

hành 
Tự học 

13 QTKD1012 
Văn hóa doanh 

nghiệp 

Học phần giới thiệu tổng quan về nội dung văn 

hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và trang bị 

những kiến thức cơ bản của môn học như văn 

hóa, vai trò, đặc điểm của văn hóa; khái niệm vai 

trò, nội dung của văn hóa kinh doanh; văn hóa 

doanh nghiệp, cấu trúc của văn hóa doanh nghiệp; 

nội dung xây dựng văn hóa doanh nghiệp, qui 

trình và các bước xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp. 

(2)    

 

8.1.3. Ngoại ngữ  7/7     

14 DHNN1013 Tiếng Anh cơ bản 1 

Với 07 tín chỉ gồm 105 tiết lên lớp và giáo trình sử 

dụng là BASIC ENGLISH I, nội dung của học 

phần “Tiếng Anh cơ bản” được chia ra 3 học kỳ, 

có lồng ghép “Tiếng Anh chuyên ngành” như sau: 

HK I(năm I): Unit 1 – Unit 12 (lồng ghép một số 

câu dịch đơn giản về chuyên ngành) 

HK II (năm I): Unit 13 – Unit 21 (lồng ghép một 

số bài đọc ngắn về chuyên ngành) 

HK III (năm 2):  Unit 22 – Unit 30 (lồng ghép 

một số bài đọc ngắn về chuyên ngành có cấu trúc 

ngữ pháp và từ vựng nâng cao) 

3 45  90 

 

15 DHNN1022 Tiếng Anh cơ bản 2 
2 30  60 

 

16 DHNN1032 Tiếng Anh cơ bản 3 
2 30  60 

 

8.1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ - Môi trường 9/9 
    

17 HTTT1053 Tin học ứng dụng 

Học phần giới thiệu khái niệm máy tính, phần 

cứng, phần mềm, các hệ điều hành và các hệ 

thống thông tin trong môi trường kinh doanh. 

Học phần tập trung chính vào việc sử dụng các 

phần mềm trong kinh doanh, như xử lý văn bản, 

bảng tính, cơ sở dữ liệu, trình diễn và sử dụng 

Internet phục vụ kinh doanh. 

Học phần này được thiết kế để giúp sinh viên làm 

quen với các khái niệm của máy tính và các kỹ 

thuật giải quyết vấn đề. Học phần tập trung vào 

máy vi tính và các phần mềm được sử dụng rộng 

rãi hiện nay để cung cấp cho sinh viên đầy đủ kỹ 

năng cho công việc và học tập sau này. Hầu hết 

các ví dụ trong học phần này là xuất phát lĩnh vực 

kinh doanh, nhưng những phương pháp và kỹ 

năng giải quyết vấn đề thì v n có thể phục vụ 

được cho cả quá trình học tập của sinh viên.Ngoài 

ra, học phần này còn được thiết kế cho phép sinh 

viên phát triển hơn nữa kỹ năng máy tính của sinh 

viên. Kiến thức sinh viên được học phù hợp với 

Chứng chỉ Microsoft Office Specialist 

Certification cho cả hai cấp độ là CORE và 

EXPERT. Do đó, sau khi hoàn thành học phần 

này, sinh viên có thể thi để lấy chứng chỉ trên 

phục vụ cho quá trình xin việc sau này. 

3 22 23 90 

 

18 HTTT1043 
Toán ứng dụng 

trong kinh tế 

Học phần Toán ứng dụng trong kinh tế sẽ cung 

cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các công cụ 

toán học và ứng dụng của các công cụ này trong 

3 35 10 90 
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Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN 

Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng kiến thức 

Ghi 

chú 

Số 
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chỉ 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực  

hành 
Tự học 

lĩnh vực kinh tế và kinh doanh. Các nội dung cơ 

bản của học phần bao gồm: hàm số, dãy số, chuỗi 

số, ma trận, hệ phương trình, hệ bất phương trình, 

vi phân, tích phân, phương trình vi phân, phương 

trình sai phân và một số ứng dụng trong kinh 

doanh và kinh tế. Ngoài ra, sinh viên sẽ được 

trang bị thêm kiến thức và kỹ năng về máy tính 

và phần mềm nhằm hỗ trợ cho việc phân tích và 

giải quyết một số bài toán cụ thể. 

19 HTTT1033 
Lý thuyết xác suất 

và thống kê toán 

Học phần được chia làm hai phần có kết cấu như sau:- 

Phần I: Lý thuyết xác suất: trình bày những vấn 

đề cơ bản của biến cố ng u nhiên và xác suất, 

Quy luật phân phối xác suất. - Phần II: Thống kê 

học: tập trung trình bày những vấn đề cơ bản về lý 

thuyết m u; Ước lượng tham số của biến ng u 

nhiên; Kiểm định giả thiết thống kê; Phân tích 

tương quan và hồi quy 

3 24 21 90 

 

8.1.5. Giáo dục thể chất       

8.1.6. Giáo dục quốc phòng – an ninh       

8.2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 89/123     

8.2.1 Kiến thức của khối ngành  15/15     

20 KTPT2023 Kinh tế vi mô 1 

Nội dung môn học được xây dựng phù hợp với 

chuyên ngành kinh tế giai đoạn I. Học viên sẽ 

được giới thiệu những nguyên lý cơ bản về cung 

cầu, hành vi người tiêu dùng, hành vi người sản 

xuất, cấu trúc thị trường, cũng như các nguyên lí 

ban đầu về các chính sách kinh tế vi mô và sự can 

thiệp của chính phủ. 

3 35 10 90 

 

21 KTPT2033 Kinh tế vĩ mô 1 

Nội dung chủ yếu của học phần này là giới thiệu 

những nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô, trước 

hết là làm rõ các khái niệm, sau đó là các mô hình 

kinh tế vĩ mô cơ bản để giúp cho sinh viên hiểu 

được sự vận hành của nền kinh tế dưới góc độ tổng 

thể. Sinh viên sẽ được tiệp cận các nguyên lý cơ 

bản của hạch toán thu nhập quốc dân, các nhân tố 

quyết định tiêu dùng, đầu tư, sản lượng, lý thuyết 

về lạm phát và thất nghiệp, cũng như nguyên lý 

hoạt động của các chính sách kinh tế vĩ mô. 

3 35 10 90 

 

22 KTTC2013 Nguyên lý kế toán 

Học phần Nguyên lý kế toán bao gồm các nội 

dung chính sau đây: 

- Khái niệm kế toán, thông tin kế toán và môi 

trường ảnh hưởng đến kế toán 

- Giả thuyết và nguyên tắc kế toán chung được 

thừa nhận 

- Các phương pháp kế toán, qui trình kế toán và 

hình thức sổ kế toán 

- Hệ thống báo cáo tài chính và sử dụng thông tin 

từ báo cáo tài chính cho việc ra quyết định kinh tế. 

- Đạo đức nghề nghiệp kế toán. 

3 16 29 90 
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Tự học 

23 QTKD3023 Quản trị học 

Khái niệm và bản chất của quản trị, quản trị kinh 

doanh; Nhà quản trị, nhà kinh doanh, Môi trường 

quản trị kinh doanh; Các lý thuyết quản trị (Cổ 

điển và hiện đại); Các nội dung cơ bản của chức 

năng quản trị kinh doanh: hoạch định, tổ chức, 

điều khiển, kiểm tra. Một số kiến thức mới về 

quản trị học hiện đại như quản trị thông tin và ra 

quyết định, quản trị đổi mới, quản trị xung đột, 

quản trị rủi ro và cơ hội của doanh nghiệp. 

3 20 25 90 

 

24 KTTC2223 Tài chính – tiền tệ 1 

Học phần cung cấp những kiến thức căn bản về 

tài chính như: Bản chất và chức năng của tài 

chính; Tài chính công; Tài chính doanh nghiệp, 

Tài chính quốc tế và Thị trường tài chính; 

3 34 11 90 

 

8.2.2 Kiến thức ngành, chuyên ngành  54/72     

8.2.2.1. Kiến thức chung của ngành  15/21     

25 KTPT3043 Kinh tế vi mô 2 

Học phần giới thiệu những lý thuyết, những mô 

hình chủ yếu trong kinh tế học vi mô. Kết cấu của 

bài giảng được xây dựng dựa trên nền tảng của 

kinh tế vi mô cơ bản đã được trang bị ở giai đoạn 

trước. Tuy nhiên, nội dung của mỗi bài học đều 

cập nhật và vận dụng những lý thuyết và công cụ 

phân tích kinh tế tiên tiến hơn, tập trung vào các 

chuyên đề về hành vi của người tiêu dùng, hành 

vi sản xuất, các mô hình thị trường,… Đặc biệt, 

môn học sẽ đưa các phân tích định lượng ở mức 

độ nhất định nhằm hỗ trợ các phân tích kinh tế và 

hoạch định chính sách. 

3 33 12 90  

26 KTPT3053 Kinh tế vĩ mô 2 

Học phần giới thiệu các mô hình và lý thuyết kinh 

tế vĩ mô cơ bản để giúp cho sinh viên hiểu được 

sự vận hành của nền kinh tế dưới góc độ tổng thể, 

sinh viên hiểu được nguyên lý hoạt động của các 

chính sách kinh tế vĩ mô.Trang bị cho sinh viên 

kiến thức, kỹ năng để phân tích các vấn đề kinh tế 

nói chung và chính sách kinh tế vĩ mô nói riêng. 

Đặc biệt sinh viên có khả năng vận dụng lý thuyết 

để giải thích các vấn đề thực tiễn của Việt Nam 

3 32 13 90  

27 QTKD4643 Kinh tế quốc tế 1 

Học phần nghiên cứu các quy luật và xu hướng 

vận động của nền kinh tế thế giới, lý thuyết 

thương mại và chính sách thương mại quốc tế; sự 

di chuyển quốc tế về các yếu tố sản xuất, hệ 

thống tài chính và cán cân thanh toán của các 

quốc gia. Lý thuyết thương mại quốc tế phân tích 

các căn cứ và lợi ích đạt được từ việc trao đổi 

thương mại quốc tế. Lý thuyết chính sách thương 

mại quốc tế nghiên cứu cơ sở của chính sách 

thương mại, các công cụ và biện pháp được sử 

dụng và xem xét ảnh hưởng của các biện pháp đó. 

Sự di chuyển quốc tế về các yếu tố sản xuất được 

phân tích về cả nguyên nhân, xu hướng và sự ảnh 

hưởng của nó đến các quốc gia. Hệ thống tài 

3 35 10 90  
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chính tiền tệ và cán cân thanh toán của quốc gia 

được phân tích khái quát quá trình hình thành, sự 

phát triển cũng như các tác động của các mối 

quan hệ tài chính tiền tệ đến nền kinh tế thế giới 

và các quốc gia. 

28 KTPT1033 
Phương pháp 

nghiên cứu 

Nội dung chính của học phần phương pháp 

nghiên cứu bao gồm: (1) các phương pháp luận 

trong nghiên cứu kinh tế; (2) các phương pháp 

tiếp cận trong nghiên cứu kinh tế; (3) Phương 

pháp thiết kế nghiên cứu; (4) các phương pháp 

nghiên cứu định tính và các phương pháp định 

lượng trong nghiên cứu kinh tế,  phương pháp 

xây dựng bảng câu hỏi điều tra, phương pháp thu 

thập và xử lý số liệu định lượng và  định tính. 

Sinh viên được thực hành xử lý số liệu trên các 

phần mềm thống kê chuyên dụng trong lĩnh vực 

kinh tế, như SPSS.   

(3) 28 17 90  

29 KTPT2103 Kinh tế phát triển 

Học phần nghiên cứu về nền kinh tế đặc thù của 

các nước đang phát triển với cách phân tích và 

phương pháp luận riêng để làm sáng tỏ, hiểu rõ 

nền kinh tế của các nước đang phát triển. Môn 

học còn trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ 

bản trong việc nhận thức, phân tích, vận dụng các 

quan điểm của các trường phái kinh tế học cũng 

như những bài học thực tiễn của các quốc gia đi 

trước và giúp cho các nước này có thêm cơ sở căn 

cứ lựa chọn được con đường phát triển phù hợp. 

(3) 29 16 90  

30 QTKD2013 Marketing căn bản 

Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến thức 

căn bản về những nguyên lý Marketing và sự vận 

dụng chúng vào thực tiễn doanh nghiệp như: Hệ 

thống thông tin Marketing; môi trường marketing 

và thị trường các doanh nghiệp; nhận dạng nhu 

cầu và hành vi khách hàng; nguyên lý ứng xử của 

doanh nghiệp với thị trường gồm chính sách sản 

phẩm, chính sách giá cả, chính sách phân phối và 

chính sách xúc tiến hỗn hợp. 

(3) 31 14 90  

31 LUAT3073 Luật kinh tế 

Học phần nhằm giới thiệu những kiến thức lý 

luận chung về Luật Kinh tế, những vấn đề cơ bản 

về các loại hình doanh nghiệp; hộ kinh doanh; 

hợp tác xã; pháp luật hợp đồng trong lĩnh vực 

kinh doanh thương mại; giải quyết tranh chấp 

kinh doanh thương mại và phá sản theo pháp luật 

Việt Nam 

(3) 31 14 90  

8.2.2.2. Kiến thức chuyên ngành 39/51     

32 
QTKD465

3 
Kinh tế quốc tế 2 

Học phần Kinh tế quốc tế 2 nghiên cứu các quy 

luật và xu hướng vận động các nguồn lực sản 

xuất và phương tiện tài chính trên phạm vi quốc 

tế. Lý thuyết đầu tư quốc tế phân tích các căn cứ 

3 27 18 90 
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và lợi ích đạt được từ việc di chuyển các nguồn 

lực sản xuất. Lý thuyết về thị trường ngoại hối và 

tỷ giá hối đoái giải thích cơ chế vận hành thị 

trường tiền tệ, sự hình thành tỷ giá hối đoái và 

mối quan hệ giữa tỷ giá với các biến số kinh tế vĩ 

mô khác. Việc thống kê toàn bộ giao dịch giữa 

quốc gia với thế giới được giới thiệu thông qua 

nội dung cán cân thanh toán quốc tế. 

33 
QTKD524

3 
Kinh doanh quốc tế 

Kinh doanh quốc tế giúp cho sinh viên có cái 

nhìn tổng quát về môi trường kinh doanh quốc tế. 

Môn học có vai trò rất quan trọng trong việc cung 

cấp những kiến thức và hiểu biết nhất định về môi 

trường cũng như hoạt động kinh doanh quốc tế 

cho học viên trong xu hướng hội nhập kinh tế 

hiện nay.  

3 21 24 90 

 

34 KTPT4173 Đầu tư quốc tế 

Môn học nghiên cứu những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về đầu tư quốc tế; phân tích các lý 

thuyết đầu tư quốc tế bao gồm các lý thuyết vĩ mô 

và vi mô; các hình thức đầu tư quốc tế bao gồm 

đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp; các yếu tố ảnh 

hưởng đến đầu tư quốc tế (môi trường đầu tư ở 

nước đi đầu tư, nước nhận đầu tư và môi trường 

đầu tư quốc tế); các chính sách, biện pháp thu hút 

và thúc đẩy đầu tư quốc tế; hoạt động chuyển giá 

trong đầu tư quốc tế; mua lại và sáp nhập trong 

đầu tư quốc tế; và các tập đoàn đa quốc gia và 

xuyên quốc gia. 

3 35 10 90 

 

35 KTTC3273 Tài chính quốc tế 

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về tài 

chính quốc tế và hệ thống tiền tệ quốc tế. Sau đó, 

một số nghiệp vụ liên quan đến thị trường tài 

chính quốc tế như mua bán, gửi vay ngoại tệ sẽ 

được đề cập. Tiếp theo, các công cụ phái sinh như 

quyền chọn, kì hạn, tương lai, hoái đổi và các 

cách áp dụng từng loại trong các trường hợp cụ 

thể sẽ được nghiên cứu. Cuối cùng, các kiến thức 

cơ bản về cán cân thanh toán các mối quan hệ 

ngang giá quốc tế và công ty đa quốc gia sẽ được 

giới thiệu cho sinh viên. 

3 35 10 90 

 

36 KTPT4183 
Quản lý dự án quốc 

tế 

Môn học Quản trị Dự án Quốc tế là môn học 

thuộc khối kiến thức chuyên ngành định hướng 

ứng dụng. Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng 

thực hành trong lĩnh vực quản lý các dự án quốc 

tế, các chương trình quốc tế, đặc biệt chú trọng 

các dự án và chương trình đầu tư/kinh doanh đa 

quốc gia của các tổ chức và doanh nghiệp. Các 

chủ đề chính bao quát khung kiến thức căn bản về 

đặc trưng dự án quốc tế, vị trí và mối quan hệ của 

dự án trong chiến lược quốc tế tổng thể của tổ 

3 35 10 90 
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chức, quy trình quản lý và nội dung các giai đoạn 

trong quản lý dự án quốc tế, và khảo sát tình 

huống một số dạng dự án quốc tế tiêu biểu. 

37 KTPT4123 Logistics quốc tế 

Nội dung của học phần tập trung vào các vấn đề 

liên quan tới hoạt động logistics quốc tế và quản 

trị chuỗi cung ứng toàn cầu. Các nhân tố tác động 

tới chuỗi cung ứng toàn cầu được phân tích theo 

nhóm và những tác động của chúng tới việc hình 

thành và quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu. Cơ sở 

hạ tầng và các hoạt động quản trị chuỗi cung ứng 

được phân tích và đánh giá. Học phần giới thiệu 

các cách thức tổ chức quản trị chuỗi cung ứng 

toàn cầu. 

3 27 18 90 

 

38 
QTKD466

3 

Đàm phán kinh 

doanh quốc tế 

Học phần có nội dung chủ yếu sau:- Lý thuyết về 

đàm phán. Nội dung này bao gồm các vấn đề về 

nguyên lý cơ bản của đàm phán: các nguyên tắc 

cơ bản, các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán, 

phong cách và mô hình đàm phán trong kinh 

doanh. - Lý thuyết và thực hành đàm phán kinh 

doanh. Nội dung này bao gồm các vấn đề: Công 

tác tổ chức chuẩn bị đàm phán, các kỹ thuật sử 

dụng trong giai đoạn đàm phán và kết thúc đàm 

phán; các vấn đề về văn hoá trong đàm phán. Học 

phần cũng nghiên cứu tổng kết những vấn đề thực 

tiễn đúc rút thành lý luận và đưa ra các bài tập 

tình huống cụ thể để hình thành kỹ năng, nghệ 

thuật giao dịch, đàm phán. 

3 25 20 90 

 

39 KTPT2073 Kinh tế công cộng 

Học phần trang bị cho sinh viên kinh tế những 

kiến thức cơ bản về khu vực công cộng, các cơ sở 

kinh tế, xã hội cho sự can thiệp của chính phủ; 

các vấn đề về ngoại ứng, hàng hóa công cộng và 

tác động của thuế, trợ cấp đối với nền kinh tế. Từ 

đó dự đoán được những tác động mà các hoạt 

động của chính phủ có thể gây ra và đánh giá các 

phương án chính sách. 

3 24 11 90 

 

40 KTTC4133 Kế toán quốc tế 

Học phần cung cấp những kiến thức lý luận về 

môi trường kế toán, nguyên tắc, chuẩn mực kế 

toán quốc tế vàkỹ năng thực hành một số nghiệp 

vụ kế toán của một số quốc gia có ảnh hưởng lớn 

đến kế toán quốc tế như Mỹ, Pháp. những khác 

biệt thuộc về hình thức, quy định, chế độ giữa hệ 

thống kế toán các nước trên thế giới và hệ thống 

kế toán Việt Nam cũng sẽ được thảo luận trong 

môn học này. 

3 23 22 90 

 

41 KTPT4233 Kinh tế đầu tư 

Môn học Kinh tế đầu tư là môn học khoa học 

kinh tế thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nghiên cứu 

các vấn đề về kinh tế trong lĩnh vực hoạt động 

đầu tư. Môn học là một hệ thống kiến thức về 

hoạt động đầu tư, tổ chức quản lý và kế hoạch 

(3) 28 17 90 
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hóa hoạt động đầu tư, khai thác các nguồn lực 

cho đầu tư, đánh giá kết quả và hiệu quả của đầu 

tư, cách tiến hành các hoạt động nhằm xác lập, 

triển khai và quản lý các hoạt động đầu tư, đầu tư 

phát triển trong doanh nghiệp, cơ cấu đầu tư và 

chuyển dịch cơ cấu đầu tư hợp lý. 

42 KTPT4193 
Kinh tế chính sách 

phát triển vùng 

Nội dung của môn học này nhằm nghiên cứu 

những tác động qua lại giữa điều kiện không gian 

và các hoạt động kinh tế - xã hội, sử dụng các lý 

thuyết, mô hình và các công cụ phân tích kinh tế 

để nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về vùng 

và hệ thống vùng. Nói cách khác, môn học này lý 

giải và đề xuất giải quyết các các nội dung và vấn 

đề phát triển của vùng lãnh thổ bằng các kiến 

thức kinh tế nhằm đạt được mục tiêu phát triển 

kinh tế một cách hiệu quả và bền vững đối với 

toàn bộ hệ thống nền kinh tế quốc dân. 

(3) 34 11 90 

 

43 KTTC4413 Bảo hiểm 

Môn học này giới thiệu các nội dung chủ yếu về 

lý thuyết về rủi ro và các loại rủi ro có thể bảo 

hiểm, các nguyên tắc trong hoạt động bảo hiểm, 

các loại hình bảo hiểm phổ biến và các nghiệp vụ 

bảo hiểm chủ yếu. Các hình thức tính phí bảo 

hiểm khác nhau. 

(3) 30 15 90 

 

44 
DHLU301

3 

Luật thương mại 

quốc tế 

Học phần cung cấp kiến thức về thương mại quốc 

tế và luật thương mại quốc tế: lý thuyết thương 

mại quốc tế, xu hướng của hoạt động thương mại 

trong giai đoạn hiện nay; kiến thức về các thiết 

chế điều chỉnh hoạt động thương mại toàn cầu; 

kiến thức pháp lý về hợp đồng (tìm hiểu về phạm 

vi áp dụng, quyền và nghĩa vụ của các bên trong 

quan hệ Hợp đồng theo CISG 1980 và các 

nguyên tắc của Unidroit về hợp đồng thương mại 

quốc tế; Giới thiệu một số phương thức giải quyết 

tranh chấp thường gặp trong hoạt động thương 

mại quốc tế (theo cơ chế của WTO, tòa án, trọng 

tài...), và nhận thức được lợi ích của vấn đề hội 

nhập kinh tế quốc tế và liên hệ với trường hợp 

Việt Nam.  

(3) 30 15 90 

 

45 KTTC5373 Thanh toán quốc tế 

Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến thức 

về: tỷ giá hối đoái, thị trường ngoại hối và các 

nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trên thị trường hối 

đoái; các phương tiện thanh toán quốc tế cũng 

như các phương thức thanh toán quốc tế, các điều 

kiện thanh toán quốc tế trong ngoại thương. 

(3) 28 17 90 

 

46 KTPT4223 Dự báo kinh tế 

Môn học trang bị cho người học những kiến thức 

căn bản về kiến thức dự báo áp dụng đối với 

chuỗi dữ liệu theo thời gian. Người học sẽ được 

trang bị các kiến thức bao gồm các mô hình dự 

báo định lượng phổ biến nhất như: phương pháp 

(3) 31 14 90 
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TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN 

Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng kiến thức 

Ghi 

chú 

Số 

tín 

chỉ 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực  

hành 
Tự học 

san mũ, phương pháp hồi quy và mô hình 

ARIMA. Với các chuỗi dữ liệu thời gian của các 

sự kiện kinh tế xã hội cũng như dưới góc độ của 

doanh nghiệp, người học được áp dụng kiến thức 

đã học để lựa chọn mô hình phù hợp nhất hiệu 

quả nhất cho dự báo đó. 

47 HTTT2133 
Hệ thống thông tin 

quản lý 

Nội dung của môn học bao gồm những khái niệm 

cơ sở về hệ thống thông tin quản lý, các yếu tố 

cấu thành, vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hệ 

thống trong tổ chức; những phương thức mà hệ 

thống trợ giúp các hoạt động kinh doanh, hỗ trợ 

việc ra quyết định và tạo ra lợi thế cạnh tranh; 

quy trình tổ chức và phương pháp tiến hành giải 

quyết những vấn đề kinh doanh bằng hệ thống 

thông tin dựa trên cơ sở công nghệ thông tin. 

Ngoài ra, môn học đi sâu vào một số ứng dụng 

điển hình và tiêu biểu của hệ thống thông tin 

trong các doanh nghiệp ngày nay như hệ thống 

quản lý chuỗi cung ứng (SCM), hệ thống quản lý 

mối quan hệ khách hàng (CRM), hệ thống hoạch 

định tài nguyên doanh nghiệp (ERP). 

(3) 26 19 90 

 

48 KTPT4663 
Kế hoạch kinh 

doanh 

Học phần trình bày những nội dung liên quan tới 

nền tảng kiến thức trong việc xây dựng các kế 

hoạch kinh doanh, cụ thể như: mô tả về doanh 

nghiệp (mô tả về sản phẩm/dịch vụ, nghiên cứu 

và phân tích thị trường), kế hoạch marketing, kế 

hoạch sản xuất,kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài 

chính, và phân tích rủi ro. 

(3) 28 17 90 

 

8.2.3. Kiến thức bổ trợ  9/18     

49 KTPT5133 
Tiếng Anh chuyên 

ngành 

Học phần giúp sinh viên có thể sử dụng và phát 

triển thuật ngữ chuyên ngành và làm quen các 

văn bản và các hoạt động giao tiếp bằng tiếng 

Anh trong lĩnh vực kinh tế quốc tế. 

3 40 5 90 

 

50 KTPT4213 
Lập và phân tích dự 

án 

Môn học lập và phân tích dự án đầu tư là một 

môn khoa học kinh tế nghiên cứu các phương 

pháp luận về lập và phân tích dự án đầu tư. Môn 

học đi sâu xem xét những vấn đề lý luận chung về 

dự án đầu tư, chu kỳ của dự án đầu tư, các giai 

đoạn trong quá trình chuẩn bị một dự án, nội 

dung và phương pháp phân tích các khía cạnh 

trong quá trình lập dự án như: phân tích thị 

trường, phân tích công nghệ kỹ thuật, phân tích 

tài chính, phân tích hiệu quả kinh tế xã hội. Sinh 

viên được sự phối hợp giảng dạy từ Sở Kế hoạch 

đầu tư trong học phần này.   

(3) 32 13 90 

 

51 KTPT3093 Kinh tế môi trường 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về: mối quan 

hệ giữa môi trường và phát triển bền vững; bản 

chất của hệ thống môi trường; khai thác tài 

nguyên thiên nhiên, kinh tế học của chất lượng 

môi trường; những kỹ năng cơ bản của định giá 

kinh tế tác động tới môi trường; những công cụ 

chủ yếu quản lý môi trường. 

(3) 28 17 90 

 

52 
QTKD522

3 

Khởi sự doanh 

nghiệp 
Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp, kinh 

doanh, quản trị doanh nghiệp, những kiến thức kỹ 

(3) 30 15 90  
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TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN 

Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng kiến thức 

Ghi 

chú 

Số 

tín 

chỉ 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực  

hành 
Tự học 

năng cơ bản về hoạt động quản lý trong doanh 

nghiệp (nguyên tắc, phương pháp, chức năng, bộ 

máy quản lý doanh nghiệp, nhà quản trị và tư chất 

của nhà quản trị, quyết định quản lý....). Hoạch 

định chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh, phân 

tích thị trường; tổ chức sản xuất; tổ chức quản lý 

lao động; quản trị các hoạt động tài chính doanh 

nghiệp; phân tích các quyết định đầu tư, hạch 

toán hiệu quả kinh doanh; thực hành các quan hệ 

giao tiếp, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, khởi sự 

kinh doanh, quản lý điều hành doanh nghiệp có 

hiệu quả. 

53 
QTKD526

3 

Thương mại điện tử 

căn bản 

Học phần được thiết kế bao gồm 6 chương, kết hợp 

chặt chẽ giữa lý thuyết, bài tập, thảo luận và thực 

hành trên máy tính. Sinh viên sẽ được tìm hiểu về 

Tổng quan về Thương mại điện tử, Cơ sở hạ tầng 

của thương mại điện tử, Các mô hình thương mại 

điện tử, Khách hàng trực tuyến, Marketing trực 

tuyến và thanh toán trong thương mại điện tử. Phần 

thực hành với mục tiêu hướng d n để người học 

hiểu và ứng dụng các mô hình kinh doanh trực 

tuyến phổ biến nhất hiện nay, tiến hành thao tác 

các nghiệp vụ thương mại điện tử trên máy tính, 

phát triển những kĩ năng và vận dụng sáng tạo vào 

hoạt động thương mại ở doanh nghiệp. 

(3) 30 15 90 

 

54 KTTC3023 Kế toán tài chính 1 

Học phần cung cấp những kiến thức căn bản về 

tài chính như: Bản chất và chức năng của tài 

chính; Tài chính công; Tài chính doanh nghiệp, 

Tài chính quốc tế và Thị trường tài chính. 

(3) 34 11 90 
 

8.2.4. Thực tập nghề nghiệp  4/4     

55 KTPT5584 
Thực tập nghề 

nghiệp 

Sau khi hoàn thành học kỳ thứ 5, sinh viên ngành 

kinh tế quốc tế phải tham gia thực tập nghề nghiệp. 

Thực tập nghề nghiệp có thời lượng 4 tín chỉ, 

tương đương 180 giờ thực tập tại cơ sở thực tập 

nghề nghiệp do Khoa KT&PT giới thiệu hoặc sinh 

viên chủ động liên hệ cơ sở thực tập nghề nghiệp 

theo đúng chuyên ngành đào tạo. Sinh viên có thể 

thực tập nghề nghiệp trong học kỳ Hè năm thứ 3 

theo hình thức thực tập toàn thời gian trong 4 tuần 

liên tiếp hoặc trong học kỳ thứ 7 với 8 tuần thực 

tập nghề nghiệp dưới sự hướng d n của giảng viên 

hướng d n và đại diện của cơ sở thực tập. 

4     

8.2.5. Thực tập cuối khóa  7/14     

56 KTPT5587 
Khóa luận cuối 

khóa 

Sinh viên hoàn thành tất cả các học phần theo 

hướng d n thực hiện CTĐT, sẽ được đi thực tập 

cuối khóa đề làm khóa luận cuối khóa hoặc 

chuyên đề cuối khóa theo quyết định của Hiệu 

trưởng nhà trường. Khóa luận cuối khóa được 

tính 7 tín chỉ. Sinh viên làm chuyên đề cuối khóa 

được tính 5 tín chỉ và phải học thêm học phần 

Chuyên đề tổng hợp 2 tín chỉ. Quá trình thực tập 

tốt nghiệp sinh viên được tiếp cận thực tế giải 

quyết các công việc liên quan đến lĩnh vực kinh 

tế quốc tế dưới sự phối hợp hướng d n giữa cơ sở 

thực tập nghề nghiệp và giảng viên hướng d n. 

7     

57 KTPT5582 Chuyên đề tổng hợp  2     

https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
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TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN 

Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng kiến thức 

Ghi 

chú 

Số 

tín 

chỉ 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực  

hành 
Tự học 

58 KTPT5585 
Chuyên đề thực tập 

cuối khóa  5 

    

    Tổng cộng  124/166     

Ghi chú:  - Các học phần có dấu ( ) là các học phần tự chọn. 

      - Chưa tính Giáo dục thể chất và Quốc phòng. 

9. Kế hoạch đào tạo 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Học 

kỳ 

dự 

kiến 

Họ và tên giảng viên giảng dạy 

Họ và tên 
Trong 

trường 

Ngoài trường 

ĐH 

Huế 

Ngoài 

ĐH 

Huế 

9.1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯ NG 35/43      

9.1.1 Lý luận chính trị  11/11      

1 LLCTTH3 Triết học Mác-Lênin  3 1 
TS. Nguyễn Hồ Minh Trang; 

TS. Trần Xuân Châu 

x 

 
  

2 LLCTKT2 
Kinh tế chính trị Mác-
Lênin  

2 2 
TS. Hà Thị Hằng; 

PGS.TS. Nguyễn Xuân 

Khoát 

x   

3 LLCTXH2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 3 

TS. Hà Xuân Vấn 

TS. Phạm Thị Thương 

 

x   

4 LTCTTT2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 4 
Th.s. Lê Văn Sơn 

TS. Võ Thị Thu Ngọc 
x   

5 LLCTLS2 
Lịch sử  Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

2 5 
TS. Phạm Thị Thương 

Ths. Đào Thị Cẩm 

Nhung 

x   

9.1.2 Khoa học xã hội - Nhân văn - Nghệ thuật 8/16      

6 DHKH1062 Pháp luật đại cương 2 1 
TS. Đào Mộng Điệp 

Ths. Mai Đăng Lưu 
 x  

7 KTPT1012 Địa lý kinh tế (2) 2 
TS. Lê Thị Quỳnh Anh 

Ths. Nguyễn Thị Mai 
x   

8 DHKH1032 Khoa học môi trường (2) 2 TS. Nguyễn Bắc Giang  x  

9 KTPT5192 
Quản lý nhà nước về kinh 
tế 

(2) 2 
TS. Nguyễn Lê Hiệp 

Ths. Hoàng Thị Ngọc Hà 
x   

10 DHSP1022 Tâm lý học đại cương (2) 1 
PGS.TS. Nguyễn Văn 

Bắc 

TS. Nguyễn Bá Phú 

 x  

11 DHKH1042 Xã hội học đại cương (2) 1 
TS. Trần Xuân Bình 

Ths. Nguyễn Tư Hậu 
 x  

12 KTPT1042 
Kỹ năng học tập và làm 

việc 
(2) 1 

Ths. Trần Công Dũng 

PGS.TS. Bùi Đức Tính 
x   

13 QTKD1012 Văn hóa doanh nghiệp (2) 2 Trương Thị Hương Xuân    

https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Học 

kỳ 

dự 

kiến 

Họ và tên giảng viên giảng dạy 

Họ và tên 
Trong 

trường 

Ngoài trường 

ĐH 

Huế 

Ngoài 

ĐH 

Huế 

 

9.1.3 Ngoại ngữ 7/7      

14 DHNN1013 Tiếng Anh cơ bản 1 3 1 
Ths. Hà Huy Kỷ 

Ths. Lê Thị Thanh Chi 
 x  

15 DHNN1022 Tiếng Anh cơ bản 2 2 2 
Ths. Lê Thị Thanh Chi 

Ths. Hà Huy Kỷ 
 x  

16 DHNN1032 Tiếng Anh cơ bản 3 2 3 
Ths. Hà Huy Kỷ 

Ths. Lê Thị Thanh Chi 
 x  

9.1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – 

Công nghệ - Môi trường 
9/9 

 
    

17 HTTT1053 Tin học ứng dụng 3 1 
TS. Hồ Quốc Dũng 

TS. Lê Thị Quỳnh Liên 
x   

18 HTTT1043 
Toán ứng dụng trong kinh 
tế 

3 1 
Ths. Mai Thanh Văn 

Ths. Trần Bá Thuấn 
x   

19 HTTT1033 
Lý thuyết xác suất và thống 
kê toán 

3 2 
Ths. Phan Thị Kim Tuyến 

Ths. Mai Thu Giang 
x   

9.1.5 Giáo dục thể chất     x  

9.1.6 Giáo dục quốc phòng – an ninh     x  

9.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 89/123      

9.2.1 Kiến thức của khối ngành 15/15      

20 KTPT2023 Kinh tế vi mô 1 3 2 
PGS.TS. Trần Văn Hòa 

TS. Nguyễn Lê Hiệp 
x   

21 KTPT2033 Kinh tế vĩ mô 1 3 3 
PGS.TS. Mai Văn Xuân 

Ths. Lê Sỹ Hùng 
x   

22 KTTC2013 Nguyên lý kế toán 3 4 
TS. Nguyễn Đình Chiến 

NCS. Nguyễn Ngọc 

Thủy 

x   

23 QTKD3023 Quản trị học 3 3 

TS. Hoàng La Phương 

Hiền 

TS. Hoàng Quang Thành 

x   

24 KTTC2223 Tài chính - tiền tệ 1 3 4 
NCS. Phạm Quốc Khang 

TS. Phan Khoa Cương 
x   

9.2.2 Kiến thức ngành, chuyên ngành 54/72      

9.2.2.1 Kiến thức chung của ngành 15/21      

25 KTPT3043 Kinh tế vi mô 2 3 
3 PGS.TS. Trần Văn Hòa 

Ths. Lê Anh Quý 
x   

26 KTPT3053 Kinh tế vĩ mô 2 3 
4 Ths. Lê Sỹ Hùng 

PGS.TS. Mai Văn Xuân 
x   

27 QTKD4643 Kinh tế quốc tế 1 3 
4 TS. Phan Thanh Hoàn 

TS. Trần Thị Giang 
x   

28 KTPT1033 Phương pháp nghiên cứu (3) 
5 PGS.TS. Bùi Đức Tính 

TS. Phạm Thị Thanh Xuân 
x   
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Học 

kỳ 

dự 

kiến 

Họ và tên giảng viên giảng dạy 

Họ và tên 
Trong 

trường 

Ngoài trường 

ĐH 

Huế 

Ngoài 

ĐH 

Huế 

29 KTPT2103 Kinh tế phát triển (3) 
5 TS. Nguyễn Ngọc Châu 

TS. Lê Nữ Minh Phương 
x   

30 QTKD2013 Marketing căn bản (3) 
3 TS. Hồ Thị Hương Lan 

Th.s. Lê Quang Trực 
x   

31 LUAT3073 Luật kinh tế (3) 
4 TS. Đào Mộng Điệp 

Ths. Mai Xuân Hợi 
 x  

9.2.2.2 Kiến thức chuyên ngành 39/51      

32 QTKD4653 Kinh tế quốc tế 2 3 5 

TS. Phan Thanh Hoàn 

PGS.TS. Nguyễn Đăng 

Hòa 

x   

33 QTKD5243 Kinh doanh quốc tế 3 5 
PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào 

TS. Phan Thanh Hoàn 
x   

34 KTPT4173 Đầu tư quốc tế 3 6 
TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng 

TS. Phạm Xuân Hùng 
x   

35 KTTC3273 Tài chính quốc tế 3 6 
Ths. Bùi Thành Công 

Ths. Phạm Hoàng Cẩm 

Hương 

x   

36 KTPT4183 Quản lý dự án quốc tế 3 7 
TS. Phạm Xuân Hùng 

Ths. Nguyễn Trần Ngọc 

Tuấn 

x   

37 KTPT4123 Logistics quốc tế 3 6 
TS. Lê Thanh An 

TS. Nguyễn Đức Kiên 
   

38 QTKD4663 
Đàm phán kinh doanh quốc 
tế 

3 5 
NCS. Võ Thị Mai Hà 

Ths.Phạm Phương Trung 
x   

39 KTPT2073 Kinh tế công cộng 3 5 
TS. Trần Thị Giang 

Ths. Dư Anh Thơ 
x   

40 KTTC4133 Kế toán quốc tế 3 7 
NCS. Nguyễn Ngọc Thủy 

Ths. Nguyễn Thị Thanh Nhàn 
x   

41 KTPT4233 Kinh tế đầu tư (3) 6 
TS. Hồ Tú Linh 

NCS. Mai Chiếm Tuyến 
x   

42 KTPT4193 
Kinh tế chính sách phát 
triển vùng 

(3) 6 
NCS. Đào Duy Minh 

TS. Nguyễn Quang Phục 
x   

43 KTTC4413 Bảo hiểm (3) 5 Ths. Bùi Thành Công x   

44 DHLU3013 Luật thương mại quốc tế (3) 6 
TS. Trần Viết Long 

Ths. Mai Xuân Hợi 
 x  

45 KTTC5373 Thanh toán quốc tế (3) 5 Ths. Trần Thị Khánh Trâm x   

46 KTPT4223 Dự báo kinh tế (3) 6 
Ths. Nguyễn Hải Yến 

CN. Hoàng Thị Liễu 
x   

47 HTTT2133 Hệ thống thông tin quản lý (3) 5 
TS. Lê Thị Quỳnh Liên 

TS. Hoàng Triệu Huy 
x   

48 KTPT4663 Kế hoạch kinh doanh (3) 6 
Ths. Võ Hoàng Hà 

Ths. Nguyễn Hải Yến 
x   

9.2.3 Kiến thức bổ trợ 9/18      

49 KTPT5133 Tiếng Anh chuyên ngành 3 5 
TS. Nguyễn Đức Kiên 

TS..Nguyễn Thị Quỳnh 
x   
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Học 

kỳ 

dự 

kiến 

Họ và tên giảng viên giảng dạy 

Họ và tên 
Trong 

trường 

Ngoài trường 

ĐH 

Huế 

Ngoài 

ĐH 

Huế 

Chi 

50 KTPT4213 Lập và phân tích dự án (3)  
TS. Lê Nữ Minh Phương 

TS. Phạm Xuân Hùng 
x   

51 KTPT3093 Kinh tế môi trường (3) 5 PGS.TS. Bùi Dũng Thể x   

52 QTKD5223 Khởi sự doanh nghiệp (3) 6 
TS. Hoàng La Phương Hiền 

TS. Trần Thị Ngọc Anh 
x   

53 QTKD5263 
Thương mại điện tử căn 

bản 
(3) 7 

Ths. Trần Đức Trí 

Ths.Phạm Phương Trung 
x   

54 KTTC3023 Kế toán tài chính 1 (3) 7 
NCS. Nguyễn Ngọc Thủy 

TS. Nguyễn Đình Chiến 
x   

9.2.4 Thực tập nghề nghiệp 4/4      

55 KTPT5584 Thực tập nghề nghiệp 4 7 
Tập thể giảng viên khoa 

KT&PT và các doanh 

nghiệp 

x   

9.2.5 Thực tập cuối khóa 7/7      

56 KTPT5587 Khóa luận cuối khóa 7 8 
Tập thể GV  khoa KT&PT 

và các doanh nghiệp 
x   

57 KTPT5582 Chuyên đề tổng hợp 2 8 
PGS.TS. Bùi Đức Tính 

TS. Nguyễn Ngọc Châu 
x   

58 KTPT5585 
Chuyên đề thực tập cuối 
khóa 

5 8 
Tập thể giảng viên khoa 

KT&PT và các doanh 

nghiệp 

x   

    Tổng cộng 124/166      

Ghi chú:-  Các học phần có dấu ( ) là các học phần tự chọn 

         - Chưa tính Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng  

10. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

Sinh viên Ngành Kinh tế quốc tế phải tích luỹ tối thiểu 124/166 tín chỉ, bao gồm: 

(a) Phần kiến thức giáo dục đại cương: Sinh viên phải tích luỹ tối thiểu: 

35/43 tín chỉ (trong đó: phần Bắt buộc 29 tín chỉ; phần Tự chọn tối thiểu: 6 trong tổng 

số 14 tín chỉ tự chọn). 

(b)Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: Sinh viên phải tích lũy tối thiểu 

89/123 tín chỉ. Trong đó, số tín chỉ bắt buộc là 65 tín chỉ và số tín chỉ tự chọn là 24 tín 

chỉ được chọn trong 58 tín chỉ tự chọn. 

- Chi tiết: 

+ Khối kiến thức của ngành (áp dụng toàn trường): 15 tín chỉ bắt buộc 

+ Khối kiến thực ngành và chuyên ngành: 54 tín chỉ, trong đó 36 tín chỉ bắt 

buộc và 18 tín chỉ tự chọn trong tổng số 36 tín chỉ tự chọn.  
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+ Khối kiến thức bổ trợ: 9 tín chỉ, trong đó 3 tín chỉ bắt buộc và 6 tín chỉ tự 

chọn, chọn từ 9 tín chỉ tự chọn. 

+ Thực tập nghề nghiệp: 4 tin chỉ bắt buộc. Sinh viên thực tập nghề nghiệp 

sau khi hoàn thành khối kiến thức chung của ngành và tối thiểu 3 học phần bắt buộc 

(9 tín chỉ) thuộc khối kiến thức chuyên sâu của Ngành Kinh tế quốc tế.   

+ Phần thực tập cuối khóa: 7 tín chỉ. Sinh viên hoàn thành toàn bộ các học 

phần thuộc tất cả các khối kiến thức của Chương trình đào tạo Kinh tế quốc tế có điểm 

trung bình chung đạt từ 7.0 trở lên sẽ được đi thực tập làm khóa luận cuối khóa (theo 

quyết định của Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế). Khóa luận cuối 

khóa được tính tương đương 7 tin chỉ. Những sinh viên không đủ điều kiện đi thực tập 

làm khóa luận cuối khóa sẽ đi thực tập và làm chuyên đề cuối khóa (5 tín chỉ) và phải 

học thêm học phần Chuyên đề tổng hợp (2 tín chỉ).  
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               ĐẠI HỌC HUẾ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƢƠNG TR NH Đ O TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số 21 ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng  

Trường Đại học kinh tế) 

 

Tên chƣơng trình: GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC 

Ngành đào tạo: LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỔI CUNG ỨNG 

Mã ngành:   7510605 

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY 

 

1. MỤC TIÊU Đ O TẠO 

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo hướng vào mục tiêu đào tạo các cử nhân ngành Logistics 

và Quản lý chuỗi cung ứng có đầy đủ trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức và các 

kỹ năng cần thiết để trở thành nhân sự chuyên nghiệp trong hoạch định chiến lược, xây 

dựng kế hoạch, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện và vận hành dịch vụ 

logistics và quản lý chuỗi cung ứng và giải quyết các vấn đề liên quan trong các doanh 

nghiệp logistics, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và cơ quan quản lý nhà nước 

về dịch vụ logistics và quản lý chuỗi cung ứng. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Hoàn thành chương trình đào tạo, cử nhân sẽ đạt được các kiến thức, kỹ năng và 

phẩm chất sau: 

1.2.1. Kiến thức 

 Kiến thức giáo dục đại cương  

Cử nhân ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng đƣợc trang bị các kiến 

thức chung về giáo dục chính trị, khoa học Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 

kiến thức về an ninh quốc phòng và giáo dục thể chất, kiến thức về ngoại ngữ và pháp 

luật; kiến thức về thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, 

nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; các kiến thức cơ bản về toán ứng dụng, 

tin học và các công cụ xác suất, thống kê ứng dụng trong nghiên cứu kinh tế và quản lý. 

  Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế và quản lý  

Cử nhân Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng được trang bị các kiến thức 

chung về kinh tế học vi mô và v  mô; các kiến thức nền tảng về quản lý và quản trị 
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kinh doanh, các nguyên lý kế toán và tài chính trong l nh vực logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng; những kiến thức cơ bản về logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kiến 

thức về marketing và thương mại điện tử trong logistics và quản lý chuỗi cung ứng 

trong bối cảnh hội nhập.  

 Kiến thức ngành - chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng  

Cử nhân ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng sẽ được trang bị các kiến 

thức chuyên sâu về logistics và quản lý chuỗi cung ứng áp dụng trong các doanh 

nghiệp và các tổ chức quản lý nhà nước liên quan đến l nh vực logistics và quản lý 

chuỗi cung (như hải quan, thuế, cửa khẩu, khu kinh tế mở, cảng biển...) trong bối cảnh 

hội nhập kinh tế quốc tế; các kiến thức về quản lý dịch vụ logistics áp dụng tại các 

doanh nghiệp logistics, các doanh nghiệp phân phối, các công ty vận tải đa phương 

tiện và công ty xuất nhập khẩu; các kiến thức về quản lý chuỗi cung ứng dịch vụ và 

hàng hóa trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các chuỗi và kênh phân phối 

của các tập đoàn; các kiến thức về các dịch vụ chuyên môn hỗ trợ logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp, như dịch vụ bảo hiểm, quản lý kho bãi, kiểm 

soát hàng tồn kho và dịch vụ tờ khai hải quan và khai thuế.  

 Thực tập nghề nghiệp và thực tập cuối khóa 

Cử nhân ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng được thực tập tại các cơ 

quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics và quản lý chuỗi 

cung ứng nhằm nâng cao các kỹ năng công việc và tiếp cận thực tiễn trong quá trình 

học tập. Trong thời gian thực tập, sinh viên được thực hành và áp dụng các kiến thức, 

phương pháp và kỹ năng để thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chuyên ngành 

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. 

1.2.2. Kỹ năng 

Sinh viên chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng sẽ đƣợc trang bị 

các kỹ năng lập luận, tư duy, nghiên cứu, tổng hợp, dự báo, phân tích, đánh giá để giải 

quyết các vấn đề trong l nh vực chuyên môn. Bên cạnh đó sinh viên còn được trang bị 

các kỹ năng để sử dụng thành thạo tin học, ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên 

môn, và các kỹ năng khác như kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, quản lý, giao 

tiếp để trở thành nhân sự chuyên nghiệp trong l nh vực Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng. Chương trình trang bị các kỹ năng này nhằm giúp người học thích ứng linh 

hoạt trong môi trường làm việc cạnh tranh, thực hiện và hoàn thành công việc với tinh 

thần nhiệt tình, say mê, tự chủ, năng động, sáng tạo trong tất cả vị trí công việc đảm 

nhận. 

1.2.3. Phẩm chất 

Chương trình hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, có 

tinh thần cầu tiến, luôn sẵn sàng học hỏi, thực hiện tốt các nội quy và quy định trong 

công việc, và thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với các vị trí công việc đảm nhận. 
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2. Chuẩn đầu ra (CĐR) 

Hoàn thành chương trình đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, 

cử nhân sẽ đạt được các chuẩn đầu ra về kiến thức và kỹ năng sau: 

2.1. Chuẩn về Kiến thức 

2.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương 

(CĐR1) Trình bày được các kiến thức chung về giáo dục chính trị, khoa học 

Mác – Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức về An ninh quốc phòng, pháp luật 

và vận dụng được kiến thức về giáo dục thể chất để hình thành được thế giới quan, 

nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn 

đề thực tiễn; 

(CĐR2) Vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán ứng dụng, kiến thức về 

công nghệ thông tin, và các công cụ xác suất, thống kê ứng dụng trong nghiên cứu 

kinh tế để trang bị các công cụ phân tích kinh tế cơ bản và là nền tảng cho việc tiếp 

nhận các kiến thức chung của ngành và kiến thức chuyên ngành. 

2.1.2. Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế và quản lý (Kiến thức của khối ngành) 

(CĐR3) Vận dụng được các kiến thức về kinh tế học (kinh tế học vi mô và v  

mô), các kiến thức cơ bản liên quan tới quản trị học, nguyên lý kế toán, tài chính để 

nhận diện và giải thích được các vấn đề và hiện tượng kinh tế xã hội; làm nền tảng lý 

luận và thực tiễn cho các kiến thức chuyên ngành thuộc l nh vực logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng (mô tả ở mục 2.1.3). 

2.1.3. Kiến thức ngành – chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 

 Kiến thức chung của ngành 

(CĐR4) Vận dụng các kiến thức chung và cơ bản nền tảng của ngành (nhập 

môn logistics và quản lý chuỗi cung ứng, hệ thống thông tin quản lý, marketing căn 

bản, thương mại điện tử, luật kinh tế) để nhận diện, mô tả, phân tích cơ bản hệ thống 

sản xuất kinh doanh, các chuỗi cung ứng hàng hóa dịch vụ; vận dụng cách thức quản 

lý thông tin, tiếp thị, ứng dụng thương mại điện tử, luật kinh tế trong l nh vực logistics 

và quản lý chuỗi cung ứng trong bối cảnh hội nhập kinh tế để phân tích các vấn đề liên 

quan và liên hệ làm cơ sở cho việc tiếp nhận các kiến thức chuyên sâu của ngành 

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (mô tả ở phần tiếp theo).  

 Kiến thức chuyên sâu của ngành 

(CĐR5) Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về logistics và quản lý chuỗi 

cung ứng (quản lý chuỗi cung ứng và logistics nâng cao, quản trị doanh nghiệp 

logistics, quản lý rủi ro trong logistics và chuỗi cung ứng, phân tích chuỗi cung, quản 

lý vận tải đa phương thức) và các kiến thức bổ trợ (kinh tế quốc tế, kinh tế đầu tư) để 

nhận diện, lập kế hoạch, phân tích, đánh giá, xây dựng chiến lược, chương trình, chính 

sách, tổ chức triển khai thực hiện và vận hành các hoạt động logistics và chuỗi cung 

ứng, hỗ trợ các quyết định và giải quyết các vấn đề liên quan trong các doanh 

nghiệp/công ty/tập đoàn thuộc l nh vực logistics, phân phối, vận tải đa phương thức, 
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xuất nhập khẩu, và các doanh nghiệp và tổ chức quản lý nhà nước liên quan đến l nh 

vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng; 

(CĐR6) Vận dụng thành thạo các nghiệp vụ chuyên môn có liên quan (các 

nghiệp vụ xuất nhập khẩu) và áp dụng các kiến thức về dịch vụ hỗ trợ chuyên môn 

(dịch vụ hải quan, thanh toán, bảo hiểm, quản lý kho bãi) để thực hiện các nghiệp vụ 

quản lý liên quan l nh vực logistics và chuỗi cung ứng. 

 Kiến thức thực tập cuối khóa 

(CĐR7) Vận dụng được các kiến thức đại cương, kiến thức chung và kiến thức 

chuyên sâu, kỹ năng và phương pháp được học để thực hiện các nghiên cứu (khóa 

luận, chuyên đề) về các nghiệp vụ và vấn đề liên quan đến chuyên ngành đào tạo. 

2.2. Chuẩn về kỹ năng và năng lực thực hành nghề nghiệp 

(CĐR8) Áp dụng kỹ năng tư duy hệ thống, phân tích các vấn đề một cách logic, 

nhìn nhận vấn đề đa chiều dưới nhiều góc độ, và kỹ năng lập luận tư duy, giải quyết 

vấn đề để đưa ra các đánh giá, giải pháp thích hợp, thỏa đáng cho các tình huống công 

việc trong l nh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng; 

(CĐR9) Áp dụng kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức (gồm kỹ năng 

phân tích, tổng hợp tài liệu, bổ sung, cập nhật, phát triển kiến thức, và thực hành tư 

duy phản biện) trong học tập, nghiên cứu và làm việc để nâng cao hiệu quả công việc; 

(CĐR10) Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và tin học chuyên 

ngành để thực hiện các nghiệp vụ quản lý liên quan logistics và chuỗi cung ứng; 

(CĐR11) Sử dụng thành thạo ngoại ngữ: Tiếng Anh (bao gồm các kỹ năng Nói, 

Nghe, Đọc, Viết), tối thiểu đạt được trình độ tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đạt Trình độ B1) theo Khung năng lực ngoại ngữ 

của Châu Âu) hoặc các ngoại ngữ tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT và của 

Đại học Huế trong giao tiếp và thực hiện các nghiệp vụ quản lý liên quan logistics và 

chuỗi cung ứng; 

(CĐR12) Vận dụng thành thạo các kỹ năng: làm việc độc lập (tự học, tự nghiên 

cứu, tự chịu trách nhiệm) và làm việc nhóm (quản lý nhóm, hợp tác và giúp đ  đồng 

nghiệp), phong cách làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng quản lý và lãnh đạo, kỹ năng 

quản lý thời gian trong các công việc đảm nhận, kỹ năng giao tiếp, xây dựng và phát 

triển quan hệ cộng đồngtrong các công việc đảm nhận. 

(CĐR13) Thiết kế, xây dựng kế hoạch, tổ chức và triển khai thực hiện các hệ 

thống sản xuất kinh doanh, các chuỗi cung ứng hàng hóa dịch vụ trong l nh vực dịch 

vụ logistics và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp logistics; 

(CĐR14) Nhận diện vấn đề, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến dịch vụ 

logistics và quản lý chuỗi cung để phân tích, đánh giá các cơ hội, thách thức, rủi ro, 

trên cơ sở đó lựa chọn phương án tối ưu. 
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2.3. Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

(CĐR15) Thể hiện khả năng thích ứng linh hoạt trong môi trường làm việc áp 

lực và cạnh tranh; sẵn sàng đương đầu với khó khăn và chấp nhận rủi ro trong công 

việc; tư duy phản biện; phong cách làm việc tích cực, tự tin, nhiệt tình, say mê, tự chủ, 

năng động, sáng tạo trong công việc; và tinh thần cầu tiến, hợp tác trong các vị trí công 

việc đảm nhận tại các đơn vị công tác; 

(CĐR16) Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật và nội quy, quy 

định trong các vị trí công việc đảm nhận tại các đơn vị công tác; thể hiện tinh thần 

trách nhiệm đối với các vị trí công việc đảm nhận, chịu trách nhiệm về công việc trước 

tổ chức, xã hội và pháp luật hiện hành của Nhà nước.  

Tổng hợp đánh giá chuẩn đầu ra theo các mức trình độ năng lực (Theo mẫu Phụ 

Lục 3, QĐ 1298 ĐHH ban hành ngày 02/10/2019). Các mức đánh giá trình độ năng 

lực theo QĐ 1298 ĐHH ban hành ngày 02/10/2019 như sau: 

Bảng 16: Chuẩn đầu ra theo mức trình độ năng lực 

Nhóm Trình độ năng lực Mô tả 

1. Biết 0.0 – 2.0 (I) Có biết nghe/ có nghe qua 

2. Hiểu 2.0 – 3.0 (II) Có hiểu biết/ có thể tham gia 

3. Ứng dụng 3.0 – 3.5 (III) Có khả năng ứng dụng 

4. Phân tích 3.5 – 4.0 (IV) Có khả năng phân tích 

5. Tổng hợp 4.0 – 4.5 (V) Có khả năng tổng hợp 

6. Đánh giá 4.5 – 5.0 (VI) Có khả năng đánh giá và sáng tạo 

 

Bảng 17: Bảng tổng hợp đánh giá chuẩn đầu ra của Chƣơng trình Logistics 

và Quản lý chuỗi cung ứng theo các mức trình độ năng lực  

(Theo mẫu Phụ Lục 3, QĐ 1298 ĐHH ban hành ngày 02/10/2019) 

Ký hiệu Chủ đề chuẩn đầu ra 
Trình độ 

năng lực 

1 Kiến thức và lập luận ngành  

1.1 Kiến thức chung trong toàn Đại học Huế  

1.1.1 Kiến thức về giáo dục chính trị (II) 

1.1.2 Kiến thức về an ninh quốc phòng (II) 

1.1.3 Kiến thức về giáo dục thể chất (II) 
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Ký hiệu Chủ đề chuẩn đầu ra 
Trình độ 

năng lực 

1.1.4 Kiến thức về ngoại ngữ (III) 

1.1.5 Kiến thức về công nghệ thông tin (III) 

1.1.6 Kiến thức về pháp luật (III) 

1.2 Kiến thức chung theo lĩnh vực, đơn vị đào tạo  

1.2.1 Các kiến thức cơ bản về Toán ứng dụng trong kinh tế, Tin 

học ứng dụng, Lý thuyết xác suất và thống kê toán 
(III) 

1.3 Kiến thức chung cho nhóm ngành  

1.3.1 Các kiến thức chung và cơ bản nền tảng của ngành (nhập 

môn logistics và quản lý chuỗi cung ứng, hệ thống thông tin 

quản lý, marketing căn bản, thương mại điện tử, luật kinh tế) 

(IV) 

1.4  Kiến thức ngành, chuyên ngành, bổ trợ  

1.4.1 Các kiến thức chuyên sâu về logistics và quản lý chuỗi cung 

ứng (quản lý chuỗi cung ứng và logistics nâng cao, quản trị 

doanh nghiệp logistics, quản lý rủi ro trong logistics và 

chuỗi cung ứng, phân tích chuỗi cung, quản lý vận tải đa 

phương thức) và các kiến thức bổ trợ (kinh tế quốc tế, kinh 

tế đầu tư, kinh tế lượng) để nhận diện, lập kế hoạch, phân 

tích, đánh giá, xây dựng chiến lược, chương trình, chính 

sách, tổ chức triển khai thực hiện và vận hành các hoạt 

động logistics và chuỗi cung ứng, hỗ trợ các quyết định và 

giải quyết các vấn đề liên quan trong các doanh 

nghiệp/công ty/tập đoàn thuộc l nh vực logistics, phân phối, 

vận tải đa phương thức, xuất nhập khẩu, và các doanh 

nghiệp và tổ chức quản lý nhà nước liên quan đến l nh vực 

logistics và quản lý chuỗi cung ứng 

(IV) 

1.4.2 Kiến thức về các nghiệp vụ chuyên môn có liên quan (các 

nghiệp vụ xuất nhập khẩu) và các kiến thức về dịch vụ hỗ trợ 

chuyên môn (dịch vụ hải quan, thanh toán, bảo hiểm, quản 

lý kho bãi) 

(IV) 

1.5 Kiến thức thực tập-tốt nghiệp  

 Sử dụng các kiến thức đại cương, kiến thức chung và kiến 

thức chuyên sâu, kỹ năng và phương pháp được học để thực 

hiện các nghiên cứu (khóa luận, chuyên đề) về các nghiệp 

vụ, chuyên môn liên quan đến chuyên ngành đào tạo 

(III) 

2 Kỹ năng và năng lực thực hành nghề nghiệp   

2.1 Kỹ năng tư duy hệ thống, phân tích các vấn đề một cách 

logic, nhìn nhận vấn đề đa chiều dưới nhiều góc độ, và kỹ 

năng lập luận tư duy, giải quyết vấn đề để đưa ra các đánh 

giá, giải pháp thích hợp, thỏa đáng cho các tình huống công 

việc trong l nh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng 

(IV) 
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Ký hiệu Chủ đề chuẩn đầu ra 
Trình độ 

năng lực 

2.2 Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức (gồm kỹ năng 

phân tích, tổng hợp tài liệu, bổ sung, cập nhật, phát triển 

kiến thức, và thực hành tư duy phản biện) trong học tập, 

nghiên cứu và làm việc để nâng cao hiệu quả công việc 

(III) 

2.3 Kỹ năng sử dụng các phần mềm tin học văn phòng và tin 

học chuyên ngành để thực hiện các nghiệp vụ quản lý liên 

quan logistics và chuỗi cung ứng 

(III) 

2.4 Kỹ năng ngoại ngữ: Tiếng Anh (bao gồm các kỹ năng Nói, 

Nghe, Đọc, Viết), tối thiểu đạt được trình độ tiếng Anh bậc 

3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

(đạt Trình độ B1) theo Khung năng lực ngoại ngữ của Châu 

Âu) hoặc các ngoại ngữ tương đương theo quy định của Bộ 

GD&ĐT và của Đại học Huế trong giao tiếp và thực hiện 

các nghiệp vụ quản lý liên quan logistics và chuỗi cung ứng 

(III) 

2.5 Kỹ năng: làm việc độc lập (tự học, tự nghiên cứu, tự chịu trách 

nhiệm) và làm việc nhóm (quản lý nhóm, hợp tác và giúp đ  

đồng nghiệp), phong cách làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng quản 

lý và lãnh đạo, kỹ năng quản lý thời gian trong các công việc 

đảm nhận, kỹ năng giao tiếp, xây dựng và phát triển quan hệ 

cộng đồng trong các công việc đảm nhận 

(III) 

2.6 Thiết kế, xây dựng kế hoạch, tổ chức và triển khai thực hiện 

các hệ thống sản xuất kinh doanh, các chuỗi cung ứng hàng 

hóa dịch vụ trong l nh vực dịch vụ logistics và dịch vụ hỗ 

trợ doanh nghiệp logistics 

(VI) 

2.7 Nhận diện vấn đề, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến 

dịch vụ logistics và quản lý chuỗi cung để phân tích, đánh 

giá các cơ hội, thách thức, rủi ro, trên cơ sở đó lựa chọn 

phương án tối ưu 

(VI) 

3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

3.1 Năng lực thích ứng linh hoạt trong môi trường làm việc áp 

lực và cạnh tranh; sẵn sàng đương đầu với khó khăn và chấp 

nhận rủi ro trong công việc; thực hành tư duy phản biện; phong 

cách làm việc tích cực, tự tin, nhiệt tình, say mê, tự chủ, năng 

động, sáng tạo trong công việc; thể hiện tinh thần cầu tiến, 

hợp tác trong các vị trí công việc đảm nhận tại các đơn vị 

công tác 

(III) 

3.2 Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật và nội 

quy, quy định trong các vị trí công việc đảm nhận tại các 

đơn vị công tác. Thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với các 

vị trí công việc đảm nhận, chịu trách nhiệm về công việc trước 

tổ chức, xã hội và pháp luật hiện hành của Nhà nước. 

(III) 
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2.4. Mối quan hệ giữa CĐR và mục tiêu đào tạo 

Ma trận đối sánh mức độ tương thích CĐR của chương trình đào tạo với mục 

tiêu đào tạo thể hiện trong bảng bên dưới. 

Bảng 18:  Ma trận đối sánh CĐR và mục tiêu đào tạo 

Chuẩn đầu ra 
Mục tiêu đào tạo 

(1) (2) (3) 

2.1. Chuẩn về Kiến thức  

2.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương 

       CR1)  
        CR2)  

2.1.2. Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế và quản lý 

CR3)  
2.1.3. Kiến thức ngành - chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 

 Kiến thức chung của ngành 

CR4)  

 Kiến thức chuyên sâu của ngành 
CR5) 

CR6)  

 Kiến thức thực tập-tốt nghiệp 
CR7)  

2.2. Về kỹ năng: 

CR8)  

CR9)  

CR10)  
CR11)  

CR12)  

CR13)  

CR14)  
2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

CR15)  

CR16)  

 

 

L 

L 

 

L 

 

 

M 

 

 

H 

H 

 

H 

 

 

 

 

 

M 

 

M 

 

 

M 

 

 

M 

M 

 

H 

 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

 

 

 

 

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

H 

Ghi chú: L (Low – Mức độ thấp), M (Medium – Mức độ trung bình), H (High – Mức độ cao) 

3. Vị Trí việc làm 

3.1. Cử nhân mới tốt nghiệp ra trường: 

Ngay sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có 

thể đảm nhận các vị trí việc làm sau:  

- Chuyên viên xây dựng kế hoạch và triển khai thực dịch vụ Logistics và chuỗi 

cung ứng cho các doanh nghiệp, 

- Chuyên viên xây dựng hợp đồng quản lý xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa tại 

các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước có hoạt động xuất nhập khẩu,  

-  Chuyên viên quản lý khách hàng; quản lý kho vận,  

- Chuyên viên phân tích logistics và chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ... 
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-  Chuyên viên quản lý quy trình sản xuất và chuỗi giá trị, 

- Chuyên viên tại các cục hải quản, cửa khẩu và cục thuế, cảng hàng không, 

cảng biển, 

- Chuyên viên tại các doanh nghiệp chuyển phát bưu phẩm, 

- Chuyên viên kinh doanh thương mại điện tử, 

- Tự khởi nghiệp.   

3.2.  Các vị trí việc làm có thể đảm nhiệm lâu dài: 

Sau khi làm việc trong l nh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng có kinh 

nghiệm, người học có thể đảm nhận các công việc:  

- Giám đốc điều hành các tập đoàn, doanh nghiệp,  

-  Giám đốc kinh doanh vận chuyển và kho bãi, chuyển phát hàng hàng, bưu 

phẩm 

- Trưởng phòng logistics 

-  Trưởng phòng kinh doanh kho vận và chuỗi cung ứng,  

- Quản lý  và  vận hành dự án về logistics và chuỗi cung ứng.  

- Chuyên viên chính và quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước, như hải quan, 

thuế, cảng biển,...  

4. Thời gian đào tạo: 4 năm 

5. Khối lƣợng kiến thức: 

Sinh viên hoàn thành 124 Tín chỉ trong tổng số 166 tín chỉ của Chương trình 

đào tạo.Trong đó, có 94 tín chỉ bắt  buộc và 30 tín chỉ tự chọn. 

6. Đối tƣợng tuyển sinh: 

Theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về tuyển sinh đại học hệ 

chính quy.  

7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp và ma trận mối quan hệ giữa học phần 

và chuẩn đầu ra: 

7.1. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp 

- Quy trình đào tạo theo tín chỉ. 

- Điều kiện tốt nghiệp:  

+ Sinh viên phải tích luỹ tối thiểu 124/166 tín chỉ, trong đó phần bắt buộc 94 

tín chỉ và phần tự chọn tối thiểu 30 tín chỉ trong tổng số 72 tín chỉ tự chọn. 
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+ Sinh viên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chứng chỉ: Chứng chỉ 

Ngoại ngữ Anh văn trình độ B1, hoặc ngoại ngữ tương đương khác theo quy định 

của Bộ GD&ĐT và của Đại học Huế; Chứng chỉ giáo dục thể chất; Chứng chỉ Giáo 

dục Quốc phòng.  

Bảng 19: Tóm tắt chƣơng trình đào tạo 

TT Khối kiến thức 

Tổng số TC phải hoàn 

thành Tổng 

TC tự 

chọn 

(d) 

Tổng số 

tín chỉ 

thiết kế 

e = b + d 

Tổng TC 

hoàn 

thành 

a = b + c 

Bắt 

buộc 

(b) 

Tự 

chọn 

(c) 

5.1 KIẾN THỨC ĐC 35 29 6 14 43 

5.1.1. Lý luận chính trí 11 11 0 0 11 

5.1.2.  Khoa học XH-NV 8 2 6 12 14 

5.1.3. Ngoại ngữ 7 7 0 0 7 

5.1.4.  Toán - Tin học Kinh tế 9 9 0 0 9 

5.2 KIẾN THỨC GD CN 89 65 24 58 123 

5.2.1. 

Khối kiến thức của ngành 

(trường) 15 15 0 0 15 

5.2.2. 

Kiến thức ngành và 

chuyên ngành 54 33 21 42 75 

5.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 15 9 6 12 21 

5.2.2.2. Kiến thức chuyên ngành 39 24 15 30 54 

5.2.3. Kiến thức bổ trợ 9 6 3 9 15 

5.2.4 Thực tập nghề nghiệp 4 4 0 0 4 

5.2.5 Thực tập cuối khóa 7 7 0 7 14 

  Tổng 124 94 30 72 166 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo Ngành logistics và quản lý chuỗi cung 

ứng là 166 tín chỉ, trong đó có 94 tín chỉ bắt buộc và 72 tín chỉ tự chọn 

Sinh viên phải hoàn thành tối thiểu: 124 tín chỉ: Trong đó có 94 tín chỉ bắt  

buộc và 30 tín chỉ tự chọn: 

Tỷ lệ số tín chỉ tự chọn phải hoàn thành so với tổng số tín chỉ tối thiểu phải 

hoàn  thành của CTĐT là: 30/124 = 0,24 (24%), 

Tỷ lệ số tín chỉ tự chọn so với số tín chỉ bắt buộc là 30/94 = 0,32 (32%) 

7.2 Ma trận quan hệ giữa các học phần và chuẩn đầu ra 

Mối quan hệ giữa các học phần và ma trận chuẩn đầu ta được thể hiện ở Bảng 21 
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Bảng 20: Ma trận mối quan hệ giữa các học phần và chuẩn đầu ra 

Tên học phần 

CHUẨN ĐẦU RA 

Chuẩn kiến thức 
Chuẩn kỹ năng và năng lực 

thực hành nghề nghiệp 

Chuẩn năng 

lực tự chủ và 

trách nhiệm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5.1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI 

CƢƠNG  
                

5.1.1 Lý luận chính trị                  

Triết học Mác - Lênin  X              X X 

Kinh tế Chính trị Mác - Lê Nin X              X X 

Tư tưởng Hồ Chí Minh X              X X 

Chủ ngh a Xã hội Khoa học X              X X 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam X              X X 

5.1.2 Khoa học xã hội - Nhân văn                 

Pháp luật đại cương X              X X 

Quản lý nhà nước về kinh tế X              X X 

Kỹ năng học tập và làm việc X        X   X   X X 

Địa lý kinh tế X              X X 

Xã hội học Đại cương X              X X 

Văn hóa doanh nghiệp X        X   X   X X 

Tâm lý học Đại cương X                

7.1.3 Ngoại ngữ                  

 Tiếng Anh cơ bản 1           X X   X X 

Tiếng Anh cơ bản 2           X X   X X 

Tiếng Anh cơ bản 3           X X   X X 

5.1.4. Toán – Tin học - Khoa học tự 

nhiên – Công nghệ - Môi trƣờng  
                

Tin học ứng dụng   X        X     X X 

Toán ứng dụng trong kinh tế  X        X     X X 

Lý thuyết xác xuất và thống kê toán  X        X     X X 

5.1.5 Giáo dục thể chất                  

Giáo dục thể chất               X X 

5.1.6 Giáo dục quốc phòng – an ninh                  

Giáo dục quốc phòng – an ninh               X X 
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Tên học phần 

CHUẨN ĐẦU RA 

Chuẩn kiến thức 
Chuẩn kỹ năng và năng lực 

thực hành nghề nghiệp 

Chuẩn năng 

lực tự chủ và 

trách nhiệm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5.2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC 

CHUYÊN NGHIỆP  
                

5.2.1 Kiến thức của khối ngành                   

Kinh tế vi mô 1  X        X     X X 

Kinh tế v  mô 1  X        X     X X 

Nguyên lý kế toán   X       X     X X 

Quản trị học   X       X     X X 

Tài chính – tiền tệ 1   X       X        

5.2.2 Kiến thức ngành, chuyên 

ngành  
                

5.2.2.1 Kiến thức chung của ngành                  

Nhập môn quản lý chuỗi cung ứng và 

logistics 
   X         X  X X 

Hệ thống thông tin quản lý     X X     X   X  X X 

Phương pháp nghiên cứu          X    X  X X 

Kinh tế Môi trường               X X 

Thương mại  điện tử    X       X  X  X X 

Marketing căn bản    X         X  X X 

Luật Kinh tế    X X    X        

5.2.2.2 Kiến thức chuyên sâu của 

ngành  
                

Quản lý chuỗi cung ứng và logistics       X  X   X  X X X X 

Quản Trị Xuất Nhập Khẩu       X X   X  X X X X 

Quản trị doanh nghiệp logistics      X  X     X X X X 

Bảo hiểm vận tải       X X     X  X X 

Quản lý rủi ro trong logistics và chuỗi 

cung ứng 
     X  X     X X X X 

Phân tích chuỗi cung ứng      X   X    X  X X 

Thanh toán quốc tế       X  X  X  X  X X 

Quản lý vận tải đa phương thức      X  X   X  X X X X 
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Tên học phần 

CHUẨN ĐẦU RA 

Chuẩn kiến thức 
Chuẩn kỹ năng và năng lực 

thực hành nghề nghiệp 

Chuẩn năng 

lực tự chủ và 

trách nhiệm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Tối ưu hóa ứng dụng      X  X  X   X  X X 

Quản lý Kho bãi       X X   X  X X X X 

Marketing Dịch vụ      X  X     X  X X 

Phân tích hoạt động kinh doanh      X    X   X  X X 

Lập và phân tích dự án      X    X   X X X X 

Thị Trường và Giá cả      X  X  X   X  X X 

Thống kê Kinh tế và Kinh doanh      X  X  X   X    

Đàm phán Kinh doanh      X       X X X X 

Quản trị sản xuất và vận hành       X X   X  X X X X 

Logistics quốc tế       X X   X  X    

5.2.3 Kiến thức bổ trợ                  

Kinh tế đầu tư      X       X  X X 

Kinh tế Quốc tế      X       X 
 

X X 

Kế toán thuế       X      X 
 

X X 

Kinh tế lượng   X       X   X 
 X X 

Tiếng Anh chuyên ngành   X        X   
 X X 

5.2.4 Thực tập nghề nghiệp                  

Thực tập nghề nghiệp   X X X X X X X X X X X X X X 

5.2.5 Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận                  

Thực tập Làm khóa luận /chuyên đề 

cuối khóa 
    X X X        X X 

Chuyên đề tổng hợp X X X X X X X        X X 

8. Cách đánh giá: 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành 

điểm chữ: A, B, C, D, F, I, X. 
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9. Nội dung chƣơng trình 

TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN 

Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến thức 

Ghi 

chú 

Số 

tín 

chỉ 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực  

hành 
Tự học 

9.1.KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƢƠNG 35/43     

9.1.1. Lý luận chính trị  11     

1 LLCTTH3 
Triết học Mác-
Lênin  

Gồm 3 chương. Chương 1: Trình bày khái 

quát về nguồn gốc, bản chất của triết học; sự 

hình thành, phát triển của triết học Mác – 

Lênin và vai trò của nó trong đời sống xã hội. 

Chương 2: Trình bày quan điểm của triết học 

Mác – Lênin về vật chất, ý thức; các nguyên 

lý, các quy luật, các cặp phạm trù; lý luận 

nhận thức. Chương 3: Trình bày quan điểm 

duy vật lịch sử về sự tồn tại, vận động, phát 

triển của các hình thái kinh tế -xã hội, giai 

cấp, dân tộc, nhà nước, cách mạng xã hội, ý 

thức xã hội và triết học về con người. 

3 40 5 90 

 

2 LLCTKT2 
Kinh tế chính trị 
Mác-Lênin  

Gồm 6 chương: Trong đó, chương 1 bàn về 

đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức 

năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin. Từ 

chương 2 đến chương 6 trình bày nội dung 

cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin theo 

mục tiêu của môn học. Cụ thể các vấn đề như: 

hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể 

trong nền kinh tế thị trường; Sản xuất giá trị 

thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh 

tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ ngh a và các quan hệ lợi ích kinh tế ở 

Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam. 

2 24 6 60 

 

3 LLCTXH2 
Chủ ngh a xã 
hội khoa học 

Nội dung chương trình gồm 8 chương: 

Trong đó, chương 1 trình bày những vấn đề 

cơ bản có tính nhập môn của CNXHKH 

(quá trình hình thành, phát triển của 

CNXHKH); từ chương 2 đến chương 8 trình 

bày những nội dung cơ bản của CNXHKH 

theo mục tiêu môn học. 

2 21 9 60 

 

4 LTCTTT2 
Tư tưởng Hồ 
Chí Minh 

Học phần này gồm 7 chương: Chương 1: Đối 

tượng, phương pháp nghiên cứu và  ý ngh a 

học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương 

2: Nguồn gốc vầ quá trình hình thành tư 

tưởng Hồ Chí Minh; Chương 3: Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ ngh a xã 

hội. Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của 

dân, do dân, vì dân; Chương 5: Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết 

quốc tế; Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

văn hóa, con người; Chương 7: Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về đạo đức. 

2 22 8 60 
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TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN 

Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến thức 

Ghi 

chú 

Số 

tín 

chỉ 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực  

hành 
Tự học 

5 LLCTLS2 

Lịch sử  Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối 

tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp 

nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng và 

những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về 

sự ra đời của Đảng (1920 – 1930), quá trình 

Đảng lãnh đạo giành chính quyền (1930 – 

1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chóng 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, 

hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất 

đất nước (1945 – 1975), lãnh đạo cả nước 

quá độ lên chủ ngh a xã hội và tiến hành 

công cuộc đổi mới (1975 – 2018). Qua đó 

khẳng định các thành công, nêu lên các hạn 

chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh 

đạo cách mạng của Đảng để giúp người học 

nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng 

và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào 

thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ ngh a. 

2 20 10 60 

 

9.1.2. Khoa học xã hội – nhân văn  8/16     

6 DHKH1062 
Pháp luật đại 

cương 

Học phần Pháp luật đại cương nghiên cứu 

các khái niệm, các phạm trù cơ bản nhất về 

nhà nước và pháp luật dưới góc độ của khoa 

học quản lý. Trên cơ sở đó, học phần đi vào 

phân tích: cấu trúc của Bộ máy nhà nước 

cũng như chức năng, thẩm quyền và địa vị 

pháp lý của của các cơ quan trong Bộ máy 

nhà nước CHXHCNVN; tính chất pháp lý và 

cơ cấu của hệ thống các văn bản quy phạm 

pháp luật, quan hệ phaïp luáût văn bản vi 

phạm pháp luật và trách nhiệm pháp luật. 

Từ cách nhìn tổng quát về hệ thống các 

ngành luật trong hệ thống ngành Luật của 

Nhà nước ta, nghiên cứu những nội dung cơ 

bản của Luật hiến pháp, Luật hành chính, 

Luật dân sự, Luật hình sự, Luật hôn nhân gia 

đình... với tư cách là một trong những ngành 

luật chủ yếu của hệ thống luật, để từ đó 

người học có thể dễ dàng tự tiếp cận với các 

ngành luật khác phát sinh từ các ngành luật 

chủ yếu này. 

2 23 7 60 

 

7 KTPT1012 Địa lý kinh tế 

Học phần đề cập đến 2 nội dung chính: Cơ sở lý 

luận về tổ chức lãnh thổ và thực trạng tổ chức 

lãnh thổ Kinh tế - Xã hội của Việt Nam. 

Nội dung 1: Được trình bày ở chương 1, 2 

và chương 3. 

Nội dung 2: Được trình bày ở 3 chương còn 

lại, đó là chương 4, 5 và chương 6. 

(2) 21 9 60 
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TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN 

Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến thức 

Ghi 

chú 

Số 

tín 

chỉ 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực  

hành 
Tự học 

8 DHKH1032 
Khoa học môi 

trường 

Trang bị các kiến thức cơ bản về môi trường 

bao gồm khái niệm, chức năng và các thành 

phần cơ bản của môi trường. Các nguyên lý 

sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi 

trường gồm các khái niệm và đặc trưng, các 

định luật, các . Khái niệm, hiện trạng và xu 

thế biến đổi của các dạng tài nguyên thiên 

nhiên như tài nguyên rừng, tài nguyển sinh 

học, tài nguyên đất, nước. Các khái niệm, 

nguồn gốc, tác nhân và tác hại của ô nhiễm 

nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất. 

Các vấn đề về biến đổi khí hậu. Các khái 

niệm cơ bản về quản lý môi trường, cơ sở 

khoa học và công cụ quản lý môi trường và 

các mối quan hệ giữa môi trường và phát 

triển bền vững. 

(2) 24 6 60 

 

9 KTPT 5192 
Quản lý nhà 

nước về kinh tế 

Chương 1, cung cấp những cơ sở khoa học 

về quản lý và quản lý kinh tế, bao gồm: các 

khái niệm về quản lý, kinh tế, quản lý kinh 

tế; và những đặc điểm, bản chất, thực chất 

của quản lý kinh tế. Chương 2, cung cấp 

những cơ sở khoa học, tư duy kinh tế trong 

quản lý kinh tế, bao gồm: các khái niệm về 

quy luật, về lý thuyết hệ thống; hiểu và vận 

dụng được các quy luật, lý thuyết hệ thống 

trong việc đưa ra các quyết định quản lý 

kinh tế. Chương 3, sẽ nghiên cứu các khái 

niệm về Nhà nước, quản lý nhà nước đối với 

xã hội, quản lý nhà nước đối với nền kinh tế, 

nền kinh tế thị trường; và hiểu được vai trò 

tất yếu khách quan của nhà nước đối với 

quản lý xã hội nói chung và kinh tế nói 

riêng. Chương 4, nghiên cứu các khái niệm 

như chức năng quản lý nhà nước, nguyên tắc 

quản lý nhà nước; và biết những chức năng 

nhà nước phải làm để nền kinh tế phát triển 

ổn định vững chắc, các nguyên tắc nhà nước 

phải tuân thủ trong quá trình quản lý. 

Chương 5, nghiên cứu các khái niệm về hình 

thức quản lý, phương pháp quản lý nhà 

nước; và các hình thức, các phương pháp 

chủ yếu được sử dụng trong quản lý kinh tế. 

Chương 6, bao gồm các khái niệm về thông 

tin kinh tế, quyết định quản lý kinh tế và 

những vai trò, ý ngh a, yêu cầu của thông tin 

và quyết định trong quản lý nhà nước về 

kinh tế. Chương 7, bao gồm các khái niệm 

về cán bộ quản lý kinh tế và những vai trò, 

yêu cầu của cán bộ quản lý kinh tế. 

(2) 24 6 60 

 



17 

TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN 

Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến thức 

Ghi 

chú 

Số 

tín 

chỉ 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực  

hành 
Tự học 

10 DHSP1022 
Tâm lý học đại 

cương 

Nội dung của học phần có 10 chương, trang 

bị hệ thống những tri thức khoa học cơ bản, 

hiện đại về tâm lý học đại cương, xây dựng 

quan điểm duy vật biện chứng và duy vật 

lịch sử về tâm lý con người và các quy luật 

tâm lý. 

Giúp cho sinh viên có khả năng tiếp cận, 

nghiên cứu các l nh vực khác nhau của tâm 

lý học và các khoa học có liên quan, hình 

thành một số kỹ năng nghiên cứu nhất định. 

(2) 24 6 60 

 

11 DHKH1042 
Xã hội học đại 

cương 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ 

thống những kiến thức cơ bản về xã hội học, 

bao gồm: đối tượng, chức năng, quá trình 

hình thành và phát triển của xã hội học, các 

khái niệm, phạm trù và nguyên lý cơ bản xã 

hội học, các l nh vực nghiên cứu của xã hội 

học, một số lý thuyết và phương pháp xã hội 

học. Trên cơ sở của các khái niệm cơ bản, 

sinh viên có thể hiểu được mối quan hệ giữa 

các cá nhân, cộng đồng và xã hội. Các mối 

quan hệ xã hội thể hiện ở các cấp độ xã hội 

khác nhau và phản ánh những đặc trưng xã 

hội  về các mặt hoạt động cơ bản của đời 

sống xã hội như: kinh tế, chính trị văn hóa 

và xã hội. Xã hội như một tổng thể có cấu 

trúc xác định và có thể phân tích theo các 

tiếp cận cấu trúc, chức năng hay hành động 

xã hội. Sau khi học xong môn xã hội học đại 

cương, sinh viên có thể  hiểu được một cách 

khái quát về vị trí vai trò của các cá nhân, 

các nhóm xã hội, các thiết chế, các tổ chức 

xã hội, các tầng lớp và các giai cấp xã hội 

trong một xã hội tổng thể. Trên cơ sở những 

tri thức đó, giáo dục cho sinh viên đạo đức 

nghề nghiệp xã hội học trong công cuộc xây 

dựng đất nước ta hiện nay. 

(2) 21 9 60 

 

12 KTPT1042 
Kỹ năng học tập 

và làm việc 

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và 

hướng dẫn r n luyện các kỹ năng cần thiết 

cho người học: kỹ năng giao tiếp, các 

nguyên lý chung về giao tiếp; các kỹ năng 

lắng nghe, nói và thuyết trình hiệu quả; kỹ 

năng làm việc nhóm đảm bảo sự hợp tác tốt 

trong học tập và làm việc; kỹ năng tư duy 

sáng tạo; kỹ năng quản lý thời gian và kỹ 

năng quản lý cảm xúc. 

(2) 22 8 60 
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TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN 

Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến thức 

Ghi 

chú 

Số 

tín 

chỉ 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực  

hành 
Tự học 

13 QTKD1012 
Văn hóa doanh 
nghiệp 

Học phần giới thiệu tổng quan về nội dung 

văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp 

và trang bị những kiến thức cơ bản của môn 

học như văn hóa, vai trò, đặc điểm của văn 

hóa; khái niệm vai trò, nội dung của văn hóa 

kinh doanh; văn hóa doanh nghiệp, cấu trúc 

của văn hóa doanh nghiệp; nội dung xây 

dựng văn hóa doanh nghiệp, qui trình và các 

bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 

(2) 22 8 50 

 

9.1.3. Ngoại ngữ  7/7     

14 DHNN1013 
Tiếng Anh cơ 
bản 1 

Với 07 tín chỉ gồm 105 tiết lên lớp và giáo 

trình sử dụng là BASIC ENGLISH I, nội 

dung của học phần “Tiếng Anh cơ bản” được 

chia ra 3 học kỳ, có lồng ghép “Tiếng Anh 

chuyên ngành” như sau: 

HK I(năm I): Unit 1 – Unit 12 (lồng ghép 

một số câu dịch đơn giản về chuyên ngành) 

HK II (năm I): Unit 13 – Unit 21 (lồng ghép 

một số bài đọc ngắn về chuyên ngành) 

HK III (năm 2):  Unit 22 – Unit 30 (lồng 

ghép một số bài đọc ngắn về chuyên ngành 

có cấu trúc ngữ pháp và từ vựng nâng cao) 

3 45   
 

15 DHNN1022 
Tiếng Anh cơ 
bản 2 

2 30   
 

16 DHNN1032 
Tiếng Anh cơ 
bản 3 

2 30   

 

9.1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ - Môi trƣờng 9/9 
    

17 HTTT1053 
Tin học ứng 
dụng 

Học phần giới thiệu khái niệm máy tính, phần 

cứng, phần mềm, các hệ điều hành và các hệ 

thống thông tin trong môi trường kinh doanh. 

Học phần tập trung chính vào việc sử dụng các 

phần mềm trong kinh doanh, như xử lý văn bản, 

bảng tính, cơ sở dữ liệu, trình diễn và sử dụng 

Internet phục vụ kinh doanh. 

Học phần này được thiết kế để giúp sinh viên làm 

quen với các khái niệm của máy tính và các kỹ 

thuật giải quyết vấn đề. Học phần tập trung vào 

máy vi tính và các phần mềm được sử dụng rộng 

rãi hiện nay để cung cấp cho sinh viên đầy đủ kỹ 

năng cho công việc và học tập sau này. Hầu hết 

các ví dụ trong học phần này là xuất phát l nh vực 

kinh doanh, nhưng những phương pháp và kỹ 

năng giải quyết vấn đề thì vẫn có thể phục vụ 

được cho cả quá trình học tập của sinh viên. 

Ngoài ra, học phần này còn được thiết kế cho 

phép sinh viên phát triển hơn nữa kỹ năng máy 

tính của sinh viên. Kiến thức sinh viên được học 

phù hợp với Chứng chỉ Microsoft Office 

Specialist Certification cho cả hai cấp độ là 

CORE và EXPERT. Do đó, sau khi hoàn thành 

học phần này, sinh viên có thể thi để lấy chứng 

chỉ trên phục vụ cho quá trình xin việc sau 

này. 

3 22 23 90 
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TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN 

Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến thức 

Ghi 

chú 

Số 

tín 

chỉ 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực  

hành 
Tự học 

18 HTTT1043 
Toán ứng dụng 

trong kinh tế 

Học phần Toán ứng dụng trong kinh tế sẽ 

cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về 

các công cụ toán học và ứng dụng của các 

công cụ này trong l nh vực kinh tế và kinh 

doanh. Các nội dung cơ bản của học phần 

bao gồm: hàm số, dãy số, chuỗi số, ma trận, 

hệ phương trình, hệ bất phương trình, vi 

phân, tích phân, phương trình vi phân, 

phương trình sai phân và một số ứng dụng 

trong kinh doanh và kinh tế. Ngoài ra, sinh 

viên sẽ được trang bị thêm kiến thức và kỹ 

năng về máy tính và phần mềm nhằm hỗ trợ 

cho việc phân tích và giải quyết một số bài 

toán cụ thể. 

3 35 10 90 

 

19 HTTT1033 

Lý thuyết xác 

suất và thống kê 

toán 

Học phần được chia làm hai phần có kết cấu 

như sau: 

- Phần I: Lý thuyết xác suất: trình bày những 

vấn đề cơ bản của biến cố ngẫu nhiên và xác 

suất, Quy luật phân phối xác suất 

- Phần II: Thống kê học: tập trung trình bày 

những vấn đề cơ bản về lý thuyết mẫu; Ước 

lượng tham số của biến ngẫu nhiên; Kiểm 

định giả thiết thống kê; Phân tích tương quan 

và hồi quy 

3 24 21 90 

 

9.1.5. Giáo dục thể chất       

9.1.6. Giáo dục quốc phòng – an ninh       

9.2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 89/123     

9.2.1 Kiến thức của khối ngành  15/15     

20 KTPT2023 Kinh tế vi mô 1 

Nội dung môn học được xây dựng phù hợp 

với chuyên ngành kinh tế giai đoạn I. Học 

viên sẽ được giới thiệu những nguyên lý cơ 

bản về cung cầu, hành vi người tiêu dùng, 

hành vi người sản xuất, cấu trúc thị trường, 

cũng như các nguyên lí ban đầu về các chính 

sách kinh tế vi mô và sự can thiệp của chính 

phủ. 

90 35 10 90 

 

21 KTPT2033 Kinh tế v  mô 1 

Nội dung chủ yếu của học phần này là giới 

thiệu những nguyên lý cơ bản của kinh tế v  

mô, trước hết là làm rõ các khái niệm, sau đó 

là các mô hình kinh tế v  mô cơ bản để giúp 

cho sinh viên hiểu được sự vận hành của nền 

kinh tế dưới góc độ tổng thể. Sinh viên sẽ 

được tiệp cận các nguyên lý cơ bản của hạch 

toán thu nhập quốc dân, các nhân tố quyết 

định tiêu dùng, đầu tư, sản lượng, lý thuyết về 

lạm phát và thất nghiệp, cũng như nguyên lý 

hoạt động của các chính sách kinh tế v  mô. 

3 35 10 90 
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TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN 

Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến thức 

Ghi 

chú 

Số 

tín 

chỉ 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực  

hành 
Tự học 

22 KTTC2013 
Nguyên lý kế 

toán 

Học phần Nguyên lý kế toán bao gồm các 

nội dung chính sau đây: 

- Khái niệm kế toán, thông tin kế toán và 

môi trường ảnh hưởng đến kế toán 

- Giả thuyết và nguyên tắc kế toán chung 

được thừa nhận 

- Các phương pháp kế toán, qui trình kế toán 

và hình thức sổ kế toán 

- Hệ thống báo cáo tài chính và sử dụng thông 

tin từ báo cáo tài chính cho việc ra quyết định 

kinh tế. 

- Đạo đức nghề nghiệp kế toán. 

90 16 29 90 

 

23 QTKD3023 Quản trị học 

Khái niệm và bản chất của quản trị, quản trị 

kinh doanh; Nhà quản trị, nhà kinh doanh, 

Môi trường quản trị kinh doanh; Các lý 

thuyết quản trị (Cổ điển và hiện đại); Các 

nội dung cơ bản của chức năng quản trị kinh 

doanh: hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm 

tra. Một số kiến thức mới về quản trị học 

hiện đại như quản trị thông tin và ra quyết 

định, quản trị đổi mới, quản trị xung đột, 

quản trị rủi ro và cơ hội của doanh nghiệp. 

3 20 25 90 

 

24 KTTC2223 
Tài chính – tiền 

tệ 1 

Học phần cung cấp những kiến thức căn bản về 

tài chính như: Bản chất và chức năng của tài 

chính; Tài chính công; Tài chính doanh nghiệp, 

Tài chính quốc tế và Thị trường tài chính; 

3 34 11 20 
 

9.2.2 Kiến thức ngành, chuyên ngành  54/75     

9.2.2.1. Kiến thức chung của ngành  15/21     

25 KTPT3063 

Nhập môn quản 
lý chuỗi cung 
ứng và logistics 

Học phần đề cập đến các khái niệm cơ 

bản trong quản lý chuỗi cung ứng và logistic, các 

nội dung cơ bản về quy trình và hoạt động trong 

quản lý chuỗi cung ứng và logistics (Lập kế 

hoạch cung, cầu, và quản lý quy trình thu mua; 

Quản lý quy trình sản xuất và quy trình bao gói 

hàng hóa; Quản lý hàng tồn kho và quản lý kho 

hàng; Quản lý vận tải; Quản lý dịch vụ khách 

hàng), và các vấn đề có liên quan tới tổ chức thực 

hiện, quản lý và phát triển chuỗi cung ứng và 

logistics.  

3 32 13 90  

26 HTTT2133 
Hệ thống thông 
tin quản lý 

Nội dung của môn học bao gồm những khái 

niệm cơ sở về hệ thống thông tin quản lý, 

các yếu tố cấu thành, vai trò, vị trí và tầm 

quan trọng của hệ thống trong tổ chức; 

những phương thức mà hệ thống trợ giúp các 

hoạt động kinh doanh, hỗ trợ việc ra quyết 

định và tạo ra lợi thế cạnh tranh; quy trình tổ 

chức và phương pháp tiến hành giải quyết 

những vấn đề kinh doanh bằng hệ thống 

thông tin dựa trên cơ sở công nghệ thông tin. 

3 26 13 90  
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27 KTPT1033 

Phương pháp 

nghiên cứu kinh 

tế 

Nội dung chính của học phần phương pháp 

nghiên cứu bao gồm: (1) các phương pháp 

luận trong nghiên cứu kinh tế; (2) các 

phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu kinh 

tế; (3) Phương pháp thiết kế nghiên cứu; (4) 

các phương pháp nghiên cứu định tính và 

các phương pháp định lượng trong nghiên 

cứu kinh tế,  phương pháp xây dựng bảng 

câu hỏi điều tra, phương pháp thu thập và xử 

lý số liệu định lượng và  định tính. 

3 28 18 90  

28 KTPT3093 
Kinh tế môi 

trường 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về: mối 

quan hệ giữa môi trường và phát triển bền 

vững; bản chất của hệ thống môi trường; 

khai thác tài nguyên thiên nhiên, kinh tế học 

của chất lượng môi trường; những kỹ năng 

cơ bản của định giá kinh tế tác động tới môi 

trường; những công cụ chủ yếu quản lý môi 

trường. 

(3) 28 17 90  

29 QTKD5233 
Thương mại  

điện tử 

Học phần Thương mại điện tử được 

thiết kế bao gồm 6 chương, kết hợp chặt chẽ 

giữa lý thuyết, bài tập, thảo luận và thực 

hành trên máy tính. Sinh viên sẽ được tìm 

hiểu về Tổng quan về Thương mại điện tử, 

Cơ sở hạ tầng của TMĐT, Các mô hình 

TMĐT, Khách hàng trực tuyến, Marketing 

trực tuyến và thanh toán trong TMĐT.  

(3) 30 15 90  

30 QTKD2013 
Marketing căn 

bản 

Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến 

thức căn bản về những nguyên lý Marketing 

và sự vận dụng chúng vào thực tiễn doanh 

nghiệp như: Hệ thống thông tin Marketing; 

môi trường marketing và thị trường các 

doanh nghiệp; nhận dạng nhu cầu và hành vi 

khách hàng; nguyên lý ứng xử của doanh 

nghiệp với thị trường gồm chính sách sản 

phẩm, chính sách giá cả, chính sách phân 

phối và chính sách xúc tiến hỗn hợp. 

(3) 31 15 78  

31 DHKH3073 Luật Kinh tế 

Học phần nhằm giới thiệu những kiến thức 

lý luận chung về Luật Kinh tế, những vấn đề 

cơ bản về các loại hình doanh nghiệp; hộ 

kinh doanh; hợp tác xã; pháp luật hợp đồng 

trong l nh vực kinh doanh thương mại; giải 

quyết tranh chấp kinh doanh thương mại và 

phá sản theo pháp luật Việt Nam 

(3) 31 14 90  
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9.2.2.2. Kiến thức chuyên ngành 39/54     

32 KTPT4023 

Quản lý chuỗi 
cung ứng và 
logistics 

Học phần dành Chương 1 nhắc lại 

một số khái niệm cơ bản trong LSM làm nền 

tảng cho các nội dung nâng cao. Chương 2: 

Giới thiệu các mô hình quản trị chuỗi cung 

ứng, các nội dung về xây dựng chiến lược 

hậu cần, cách thức xây dựng kế hoạch cung 

ứng. Chương 3: Cung cấp các kiến thức về 

việc tổ chức quy trình sản xuất trong quản lý 

chuỗi cung ứng, các kỹ thuật tối ưu hoá 

mạng lưới cung ứng, các hệ thống cung ứng, 

và các chiến lược phân phối. Chương 4: 

Giúp sinh viên nắm được các kỹ năng quản 

lý hàng tồn kho, kiến thức về các mô hình 

quản lý hàng tồn kho, và các kỹ thuật phân 

tán rủi ro. Chương 5: Cung cấp các kiến thức 

hiện đại về quản trị chuỗi cung ứng tích hợp 

như hiệu ứng BullWhip, các xu hướng quản 

trị chuỗi cung ứng tích hợp, tích hợp chuỗi 

cung ứng bên trong tổ chức… Chương 6: 

Giới thiệu các mô hình và các công cụ cần 

thiết để đo lường hiệu quả hoạt động của 

chuỗi cung ứng. Quản lý dịch vụ khách 

hàng), và các vấn đề có liên quan tới tổ chức 

thực hiện, quản lý và phát triển chuỗi cung 

ứng và logistics. Chương 7: Bền vững trong 

LSM. Chương 8: LSW trong thời đại 4.0 

3 32 13 90 

 

33 QTKD4013 
Quản trị xuất 
nhập khẩu 

Lý thuyết cơ bản về các nghiệp vụ liên quan 

đến hoạt động thương mại quốc tế: các 

phương thức giao dịch trên thị trường thế 

giới; các điều kiện thương mại quốc tế; một 

số vấn đề về thanh toán quốc tế; một số vấn 

đề về vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng 

hóa ngoại thương. 

Lý thuyết cơ bản về hợp đồng ngoại thương, 

các bước chuẩn bị giao dịch tiến tới kí kết 

hợp đồng, cách thức thực hiện hợp đồng 

xuất khẩu và nhập khẩu và các bước tiến 

hành thủ tục hải quan cũng như giải quyết 

tranh chấp trong hoạt động ngoại thương 

3 24 21 90 

 

34 QTKD4023 
Quản trị doanh 
nghiệp logistics 

Trong học phần Quản  trị doanh nghiệp 

Logistics sẽ cung cấp cho người học tổng 

quan về lịch sử ra đời và phát triển của 

logistics thế giới và Việt Nam. Đưa ra khái 

niệm về Logistics và quản trị Logistics. Bắt 

đầu chương 2 trở đi sẽ trình bày chi tiết về 

cấu thành nên Logistics theo chiều dọc: dịch 

vụ khách hàng, dự trữ, vật tư, vận tải và kho 

bãi. 

3 29 16 90 
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35 KTPT4033 
Bảo hiểm vận 
tải 

Nội dung môn học cung cấp những kiến 

thức về tổng quan về bảo hiểm: những rủi ro 

trong quá trình vận tải, khái niệm, bản chất, 

chức năng của bảo hiểm; các đối tượng bảo 

hiểm của quá trình vận tải bao gồm bảo 

hiểm hàng hoá, hành khách, và bảo hiểm 

trách nhiệm người giao nhận trong vận tải 

hàng hoá; các tổn thất trong bảo hiểm vận tải 

các điều kiện bảo hiểm hàng hóa xuất nhập 

khẩu hiện hành, luật bảo hiểm hàng hoá. 

3 35 10 90 

 

36 KTPT4043 

Quản lý rủi ro 
trong logistics 
và chuỗi cung 
ứng 

Học phần Quản lý rủi ro trong logistics và 

chuỗi cung ứng giới thiệu cho sinh viên tầm 

quan trọng của việc quản lý rủi ro, các 

nguyên tắc quản lý rủi ro. Môn học này đặc 

biệt trang bị cho sinh viên những kiến thức 

để phân tích xu hướng rủi ro hiện tại, mô tả 

các phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất 

trong thực tế và các bước cần thiết để quản 

lý rủi ro đối với logistics và chuỗi cung ứng.  

3 28 17 90 

 

37 KTPT4053 
Phân tích chuỗi 
cung ứng 

Môn học cung cấp cho sinh viên một cái nhìn bao 

quát về chuỗi cung ứng ngày nay đồng thời cung 

cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về 

quá trình phân tích một chuỗi cung ứng với từng 

chức năng điển hình của một chuỗi cung ứng. 

3 30 15 90 

 

38 KTTC5373 
Thanh toán quốc 
tế 

Học phần cung cấp những hiểu biết 

và kiến thức về: tỷ giá hối đoái, thị trường 

ngoại hối và các nghiệp vụ kinh doanh ngoại 

tệ trên thị trường hối đoái; các phương tiện 

thanh toán quốc tế cũng như các phương 

thức thanh toán quốc tế, các điều kiện thanh 

toán quốc tế trong ngoại thương. 

3 28 17 90 

 

39 KTPT4083 
Quản lý vận tải 
đa phương thức 

  Nội dung của học phần tập trung vào các 

vấn đề liên quan giữa các kiểu vận tải, các 

phương thức thay thế của vận tải đa phương 

thức, xem xét các vấn đề trong vận tải đa 

phương thức cũng như thực tiễn tại Việt Nam 

và ASEAN. Học phần xem xét khả năng áp 

dụng thay thế của vận tải đa phương thức trên 

thế giới vào bối cảnh của Việt Nam. 

3 27 18 60 

 

40 HTTT3463 
Tối ưu hóa ứng 
dụng 

Tối ưu hóa ứng dụng là ứng dụng mô phỏng 

và tối ưu hóa cho các vấn đề về kinh tế, kinh 

tế nông nghiệp, kinh tế tài nguyên và tài 

chính. Học phần tập trung nhấn mạnh vào là 

làm thế nào để tạo và giải quyết các mô hình 

trên, với việc tham khảo về lý thuyết tối ưu 

trong kinh tế và kinh doanh. Các chủ đề có 

thể bao gồm tối ưu hóa doanh ngiệp, trang 

trại, mô hình hộ gia đình ở các nước đang 

phát triển, thương mại quốc tế, mô hình đại 

lý, mô hình danh mục rủi ro, sản xuất rủi ro, 

phân tích biên ngẫu nhiên, đầu tư rủi ro 

(3) 26 19 90 
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41 KTPT4093 
Quản lý kinh 
doanh kho bãi 

Học phần Quản lý kho bãi cung cấp kiến thức 

cho người học bao gồm: hệ thống kho bãi 

trong chuỗi cung ứng, phương thức vận hành 

và lưu trữ kho bãi, các cách thức quản lý 

nguyên vật liệu, quản lý hàng hoá thông qua 

công nghệ, cách thức quản lý hàng tồn kho. 

Với kiến thức được trang bị từ môn học, người 

học có thể áp dụng hiệu quả các phương pháp 

từ môn học cho các ứng dụng có tính chất 

chuyên nghiệp của quản lý kho bãi.   

(3) 31 14 65 

 

42 QTKD4323 
Marketing dịch 
vụ 

Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến 

thức căn bản về marketing dịch vụ và sự vận 

dụng chúng vào thực tiễn doanh nghiệp như: 

hành vi khách hàng trong mua sắm dịch vụ, 

quản trị chất lượng và năng suất trong dịch 

vụ, thiết kế tiến trình cung cấp dịch vụ, thiết 

lập dịch vụ và giá trị tăng thêm, quản trị giao 

tiếp và mối quan hệ khách hàng, quản trị yếu 

tố con người trong cung cấp dịch vụ, định 

giá dịch vụ, phân phối dịch vụ, xúc tiến dịch 

vụ. Sinh viên được giáo viên truyền đạt kiến 

thức thông qua việc tương tác ở lớp, trao đổi 

thảo luận nhóm và được củng cố kiến thức 

thông qua việc làm bài tập, chuyên đề và 

nghe doanh nghiệp dịch vụ chia sẻ kiến thức. 

(3) 30 15 90 

 

43 KTKT4133 
Phân tích hoạt 
động kinh doanh 

Học phần phân tích hoạt động kinh doanh kết 

cấu gồm 5 chương để giải quyết các nội dung sau 

đây: Chương 1: Tổng quan về phân tích 

hoạt động kinh doanh; Chương 2: Phân tích năng 

lực sản xuất và kết quả sản xuất kinh doanh; 

Chương 3: Phân tích chi phí và giá thành sản 

phẩm; Chương 4: Phân tích tình hình tiêu thụ, lợi 

nhuận và lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu; 

Chương 5: Phân tích tình hình tài chính của 

doanh nghiệp. 

(3) 25 20 90 

 

44 KTPT4213 
Lập và phân tích 
dự án 

Môn học lập và phân tích dự án đầu tư là 

một môn khoa học kinh tế nghiên cứu các 

phương pháp luận về lập và phân tích dự án 

đầu tư. Môn học đi sâu xem xét những vấn 

đề lý luận chung về dự án đầu tư, chu kỳ của 

dự án đầu tư, các giai đoạn trong quá trình 

chuẩn bị một dự án, nội dung và phương 

pháp phân tích các khía cạnh trong quá trình 

lập dự án như: phân tích thị trường, phân 

tích công nghệ kỹ thuật, phân tích tài chính, 

phân tích hiệu quả kinh tế xã hội. Sinh viên 

được sự phối hợp giảng dạy từ Sở Kế hoạch 

đầu tư trong học phần này.   

(3) 32 13 90 
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45 KTPT4373 
Thị trường và 
giá cả 

Cung cấp các kiến thức về đặc điểm của thị 

trường và sự hình thành giá cả trong nền 

kinh tế. Môn học còn trang bị những kiến 

thức và kỹ năng cơ bản trong việc nhận thức, 

phân tích, vận dụng các quan điểm của l nh 

vực kinh tế cũng như những bài học thực 

tiễn của các quốc gia khác trên thế giới trong 

giai đoạn hội nhập quốc tế và giúp cho đất 

nước có thêm cơ sở căn cứ lựa chọn được 

những chính sách và các phương pháp can 

thiệp vào thị trường để con đường phát triển 

kinh tế xã hội ổn định và hiệu quả. 

(3) 31 14 90 

 

46 HTTT3473 
Thống kê kinh 
tế và kinh doanh 

Học phần Thống kê trong Kinh tế và Kinh 

doanh được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh 

viên các kiến thức cơ bản về thống kê và 

ứng dụng của thống kê như phương pháp thu 

thập, xử lý và phân tích dữ liệu thống kê 

trong l nh vực kinh tế, quản trị kinh doanh 

và tài chính. Đồng thời dựa trên các ứng 

dụng công nghệ thông tin, học phần còn 

trang bị cho người học các kỹ năng giải 

quyết vấn đề thực tiễn từ các tình huống và 

dữ liệu thống kê thực tế. 

(3) 23 22 90 

 

47 QTKD4203 
Đàm phán Kinh 
doanh 

Nội dung này bao gồm các vấn đề về nguyên 

lý cơ bản của đàm phán: các nguyên tắc cơ 

bản, các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán, 

phong cách và mô hình đàm phán trong kinh 

doanh. Lý thuyết và thực hành đàm phán 

kinh doanh. Nội dung này bao gồm các vấn 

đề: Công tác tổ chức chuẩn bị đàm phán, các 

kỹ thuật sử dụng trong giai đoạn đàm phán 

và kết thúc đàm phán; các vấn đề về văn hoá 

trong đàm phán 

(3) 25 20 90 

 

48 KTPT4163 

Quản trị sản 
xuất và vận 
hành 

Vận hành là một trong những chức năng cơ bản 

của doanh nghiệp, liên quan đến cách thức doanh 

nghiệp sản xuất/cung ứng và chuyển giao sản 

phẩm/dịch vụ cho khách hàng. Học phần Quản 

trị vận hành giới thiệu về thiết kế, phân tích và 

hoàn thiện toàn bộ quá trình sản xuất/cung ứng và 

chuyển giao đó, bao gồm cả thu mua, sản 

xuất/cung ứng, lưu kho, phân phối nhằm mục 

tiêu tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. 

(3) 37 8 90 

 

49 KTPT4123 
Logistics quốc 
tế 

Nội dung của học phần tập trung vào các 

vấn đề liên quan tới hoạt động logistics quốc 

tế và quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu. Các 

nhân tố tác động tới chuỗi cung ứng toàn cầu 

được phân tích theo nhóm và những tác 

động của chúng tới việc hình thành và quản 

trị chuỗi cung ứng toàn cầu. Cơ sở hạ tầng 

và các hoạt động quản trị chuỗi cung ứng 

được phân tích và đánh giá. Học phần giới 

thiệu các cách thức tổ chức quản trị chuỗi 

cung ứng toàn cầu. 

(3) 27 19 90 
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TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN 

Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 
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Ghi 
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Số 
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chỉ 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực  

hành 
Tự học 

9.2.3. Kiến thức bổ trợ  9/15     

50 QTKD4353 Kinh tế quốc tế 

Học phần Kinh tế quốc tế trang bị những 

kiến thức cơ bản để người học có thể hiểu 

được những gì đang xảy ra trên bình diện 

nền kinh tế thế giới và ảnh hưởng của nó đến 

từng quốc gia. Học phần cung cấp những 

kiến thức cơ bản trong phân tích lý thuyết và 

chính sách thương mại của quốc gia, quá 

trình vận động và ảnh hưởng của sự di 

chuyển các yếu tố sản xuất, chuyển đổi tiền 

tệ và chính sách tài chính, thanh toán của các 

quốc gia, từ đó giúp người học có cách tiếp 

cận cụ thể và toàn diện về hoạt động kinh tế 

quốc tế trên bình diện quốc gia cũng như thế 

giới. 

3 35 10 90 

 

51 KTPT4233 Kinh tế đầu tư 

Môn học Kinh tế đầu tư là môn học khoa 

học kinh tế thuộc l nh vực khoa học xã hội 

nghiên cứu các vấn đề về kinh tế trong l nh 

vực hoạt động đầu tư. Môn học là một hệ 

thống kiến thức về hoạt động đầu tư, tổ chức 

quản lý và kế hoạch hóa hoạt động đầu tư, 

khai thác các nguồn lực cho đầu tư, đánh giá 

kết quả và hiệu quả của đầu tư, cách tiến 

hành các hoạt động nhằm xác lập, triển khai 

và quản lý các hoạt động đầu tư, đầu tư phát 

triển trong doanh nghiệp, cơ cấu đầu tư và 

chuyển dịch cơ cấu đầu tư hợp lý 

3 28 17 90 

 

52 KTPT5123 
Tiếng Anh 
chuyên ngành 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản vềvề l nh vựclogistics, hiểu biết các khái 

niệm về văn hóa doanh nghiệp và nghệ thuật 

lãnhđạo, sử dụng hiệu quả và phát triển vốn 

từ vựng chuyên ngành quản trị du lịch và 

khách sạn để có thể đọc hiểu tài liệu tham 

khảo hoặc nghe giảng các chủ đề trong l nh 

vựcnày, 

sửdụnghiệuquảvàpháttriểnkiếnthứcvềngữphá

p,cấutrúccâuvàcấutạotừ vựng trong tiếng 

Anh. 

(3) 40 5 90 

 

53 KTTC3073 Kế toán thuế 

Cung cấp kiến thức cơ bản về các  luật thuế 

thuộc thuế gián thu của Việt Nam và một số 

kỹ năng về nghiệp vụ kế toán thuế liên quan 

đến các sắc thuế trên. Hiểu được những quy 

định của pháp luật hiện hành về các sắc thuế 

thuộc thuế gián thu của Việt Nam. Hiểu 

được các nguyên tắc và phương pháp kế 

toán, phương pháp lập báo cáo các loại thuế 

liên quan đến các sắc thuế trong doanh 

nghiệp.    

(3) 32 13 90 
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Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN 
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54 HTTT2053 Kinh tế lượng 

Học phần gồm 7 chương bao gồm những 

kiến thức về Phân tích định lượng thực sự 

cần thiết cho việc tiếp cận với các mô hình 

phân tích và quá trình ra quyết định trong 

kinh tế và quản lý. Các nội dung được lựa 

chọn để đưa vào nội dung dựa trên nhu cầu 

sử dụng Phân tích định lượng được các nhà 

kinh tế sử dụng nhiều trong các tài liệu kinh 

tế học hiện đại. Đó là các công cụ không thể 

thiếu để phân tích t nh so sánh, phân tích 

động trong kinh tế. 

(3) 29 16 60 

 

9.2.4. Thực tập nghề nghiệp  4/4     

55 KTPT5584 
Thực tập nghề 

nghiệp 

Hoàn thành học kỳ thứ 5, sinh viên ngành 

Logistics và quản lý Chuỗi cung ứng phải 

tham gia thực tập nghề nghiệp. Thực tập 

nghề nghiệp có thời lượng 4 tín chỉ, tương 

đương 180 giờ thực tập tại cơ sở thực tập 

nghề nghiệp do Khoa KT&PT giới thiệu 

hoặc sinh viên chủ động liên hệ cơ sở thực 

tập nghề nghiệp theo đúng chuyên ngành 

đào tạo. Sinh viên có thể thực tập nghề 

nghiệp trong học kỳ H  năm thứ 3 theo hình 

thức thực tập toàn thời gian trong 4 tuần liên 

tiếp hoặc trong học kỳ thứ 7 với 8 tuần thực 

tập nghề nghiệp dưới sự hướng dẫn của 

giảng viên hướng dẫn và đại diện của cơ sở 

thực tập. 

4     

9.2.5. Thực tập cuối khóa  7/14     

56 KTPT5587 
Khóa luận cuối 

khóa 

Sinh viên hoàn thành tất cả các học phần 

theo hướng dẫn thực hiện CTĐT, sẽ được đi 

thực tập cuối khóa đề làm khóa luận cuối 

khóa hoặc chuyên đề cuối khóa theo quyết 

định của Hiệu trưởng nhà trường. Khóa luận 

cuối khóa được tính 7 tín chỉ. Sinh viên làm 

chuyên đề cuối khóa được tính 5 tín chỉ và 

phải học thêm học phần Chuyên đề tổng hợp 

2 tín chỉ. Quá trình thực tập tốt nghiệp sinh 

viên được tiếp cận thực tế giải quyết các 

công việc liên quan đến l nh vực Logistics 

và quản lý chuỗi cung ứng dưới sự phối hợp 

hướng dẫn giữa cơ sở thực tập nghề nghiệp 

và giảng viên hướng dẫn. 

7     

57 KTPT5582 Chuyên đề tổng 

hợp 

 

Cung cấp các kiến thức thực tế chuyên sâu 

về logistics và quản lý chuổi cung ứng, như 

quản lý logistics trong doanh nghiệp, thiết kế 

tối ưu hóa vận chuyển, bảo hiểm vận tải 

biển, tờ khai xuất nhập khẩu, quản lý thuế...  

2 

    

https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX


28 

TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN 

Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến thức 

Ghi 

chú 

Số 

tín 

chỉ 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực  

hành 
Tự học 

58 KTPT5585 
Chuyên đề thực 

tập cuối khóa 

Sinh viên hoàn thành tất cả các học phần 

theo thiết kế của chương trình có điểm bình 

quân học phần dưới 7.0 điểm (thang điểm 

10), sẽ phải làm chuyên đề thực tập cuối 

khóa theo quyết định của Hiệu trưởng. Sinh 

viên làm chuyên đề cuối khóa được tính 5 

tín chỉ và phải học thêm học phần Chuyên 

đề tổng hợp 2 tín chỉ. Quá trình thực tập tốt 

nghiệp sinh viên được tiếp cận thực tế giải 

quyết các công việc liên quan đến l nh vực 

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng dưới sự 

phối hợp hướng dẫn giữa cơ sở thực tập 

nghề nghiệp và giảng viên hướng dẫn. 

5 

    

    Tổng cộng  124/166     

Ghi chú:  - Các học phần có dấu ( ) là các học phần tự chọn. 

      - Chưa tính Giáo dục thể chất và Quốc phòng. 

10. Kế hoạch đào tạo 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Học 

kỳ 

dự 

kiến 

Họ và tên giảng viên giảng dạy 

Họ và tên 
Trong 

trƣờng 

Ngoài trƣờng 

ĐH 

Huế 

Ngoài 

ĐH 

Huế 

10.1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI 

CƢƠNG 
35/43 

 
 

   

10.1.1 Lý luận chính trị  11/11      

1 LLCTTH3 Triết học Mác-Lênin  3 1 
Nguyễn Hồ Minh Trang; 

Trần Xuân Châu 

x   

2 LLCTKT2 
Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin  
2 2 

Hà Thị Hằng; 

Nguyễn Xuân Khoát 

x   

3 LLCTXH2 
Chủ ngh a xã hội 

khoa học 
2 3 

Hà Xuân Vấn; 

Phạm Thái Anh Thư 

x   

4 LTCTTT2 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
2 4 Lê Văn Sơn 

x   

5 LLCTLS2 
Lịch sử  Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
2 5 Phạm Thị Thương 

x   

10.1.2 Khoa học xã hội - Nhân văn - 

Nghệ thuật 
8/16 

 
 

x   

6 DHKH1062 Pháp luật đại cương 2 1 Đào Mộng Điệp  x  

7 KTPT1012 Địa lý kinh tế (2) 2 Nguyễn Thị Mai x   

8 DHKH1032 Khoa học môi trường (2) 2 Nguyễn Bắc Giang  x  

https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Học 

kỳ 

dự 

kiến 

Họ và tên giảng viên giảng dạy 

Họ và tên 
Trong 

trƣờng 

Ngoài trƣờng 

ĐH 

Huế 

Ngoài 

ĐH 

Huế 

9 KTPT5192 
Quản lý nhà nước về 

kinh tế 
(2) 2 Nguyễn Lê Hiệp 

x   

10 DHSP1022 
Tâm lý học đại 

cương 
(2) 1 

PGS.TS. Nguyễn Văn Bắc 

TS. Nguyễn Bá Phú 

 x  

11 DHKH1042 
Xã hội học đại 

cương 
(2) 1 Trần Xuân Bình 

 x  

12 KTPT1042 
Kỹ năng học tập và 

làm việc 
(2) 1 

Trần Công Dũng 

Bùi Đức Tính 
x   

13 QTKD1012 Văn hóa doanh nghiệp (2) 2 Trương Thị Hương Xuân    

10.1.3 Ngoại ngữ 7/7      

14 DHNN1013 Tiếng Anh cơ bản 1 3 1 Hà Huy Kỷ  x  

15 DHNN1022 Tiếng Anh cơ bản 2 2 2 Lê Thị Thanh Chi  x  

16 DHNN1032 Tiếng Anh cơ bản 3 2 3 Hà Huy Kỷ  x  

10.1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự 

nhiên – Công nghệ - Môi trƣờng 
9/9 

 
 

   

17 HTTT1053 Tin học ứng dụng 3 1 Nguyễn Thanh Tuấn x   

18 HTTT1043 
Toán ứng dụng 

trong kinh tế 
3 1 Mai Thanh Văn 

x   

19 HTTT1033 
Lý thuyết xác suất 

và thống kê toán 
3 2 Phan Thị Kim Tuyến 

x   

10.1.5 Giáo dục thể chất     x  

10.1.6 Giáo dục quốc phòng – an ninh     x  

10.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC 

CHUYÊN NGHIỆP 
89/123 

 
 

   

10.2.1 Kiến thức của khối ngành 15/15      

20 KTPT2023 Kinh tế vi mô 1 3 2 
Trần Văn Hòa 

Nguyễn Lê Hiệp 

x   

21 KTPT2033 Kinh tế v  mô 1 3 3 
Lê Sỹ Hùng 

Mai Văn Xuân 

x   

22 KTTC2013 Nguyên lý kế toán 3 4 

Nguyễn Đình Chiến 

Nguyễn Thị Ngọc 

Thủy 

x   

23 QTKD3023 Quản trị học 3 3 
Hoàng La Phương Hiền 

Hoàng Trọng Hùng 

x   

24 KTTC2223 Tài chính - tiền tệ 1 3 4 Trần Thị Bích Ngọc x   

10.2.2 Kiến thức ngành, chuyên ngành 54/75      

10.2.2.1 Kiến thức chung của ngành 15/21      

25 KTPT3063 

Nhập môn quản lý 

chuỗi cung ứng và 

logistics 

3 3 
Nguyễn Đức Kiên; 

Nguyễn Hoàng Diễm My 

x 

x 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Học 

kỳ 

dự 

kiến 

Họ và tên giảng viên giảng dạy 

Họ và tên 
Trong 

trƣờng 

Ngoài trƣờng 

ĐH 

Huế 

Ngoài 

ĐH 

Huế 

26 HTTT2133 
Hệ thống thông tin 

quản lý 
3 4 

Lê Thị Quỳnh Liên 

Nguyễn Đình Hoa 

Cương 

x   

27 KTPT1033 
Phương pháp nghiên 

cứu 
3 4 

Bùi Đức Tính 

Phạm Thị Thanh Xuân 
x   

28 KTPT3093 Kinh tế môi trường (3) 5 
Bùi Dũng Thể 

Lê Thị Quỳnh Anh 
x   

29 QTKD5233 Thương mại  điện tử (3) 5 Trần Đức Trí    

30 QTKD2013 Marketing căn bản (3) 3 
Hồ Thị Hương Lan 

Nguyễn Thị Minh Hòa 
   

31 DHKH3073 Luật Kinh tế (3) 4 Đào Mộng Điệp  x  

10.2.2.2 Kiến thức chuyên ngành 39/54      

32 KTPT4023 
Quản lý chuỗi cung 

ứng và logistics 
3 5 

Nguyễn Đức Kiên 

Nguyễn Hoàng Diễm My 
x   

33 QTKD4013 
Quản trị xuất nhập 

khẩu 
3 5 

Dương Đắc Quang Hảo 

Trần Hà Uyên Thi 
x   

34 QTKD4023 
Quản trị doanh 

nghiệp logistics 
3 6 

Lê Thị Phương Thanh 

Trần Hà Uyên Thi 
x   

35 KTPT4033 Bảo hiểm vận tải 3 6 
Nguyễn Thị Thúy Hằng 

Trần Huỳnh Bảo Châu 
x   

36 KTPT4043 

Quản lý rủi ro trong 

logistics và chuỗi 

cung ứng 

3 7 
Tôn Nữ Hải Âu 

Phạm Thị Thanh Xuân 
x   

37 KTPT4053 
Phân tích chuỗi 

cung ứng 
3 6 

Phạm Thị Thanh Xuân 

Trần Đoàn Thanh Thanh 
x   

38 KTTC5373 Thanh toán quốc tế 3 5 Trần Thị Khánh Trâm x   

39 KTPT4083 
Quản lý vận tải đa 

phương thức 
3  

Nguyễn Thái Phán 

Lê Thanh An 
x   

40 HTTT3463 
Tối ưu hóa ứng 

dụng 
(3) 7 

Hoàng Triệu Huy 

Nguyễn Đức Kiên 
x   

41 KTPT4093 
Quản lý kinh doanh 

kho bãi 
(3) 6 

Nguyễn Hải Yến 

Phạm Xuân Hùng 
x   

42 QTKD4323 Marketing dịch vụ (3) 5 
Nguyễn Thị Thúy Đạt 

Nguyễn Thị Minh Hòa 
x   

43 KTKT4133 
Phân tích hoạt động 

kinh doanh 
(3) 5 

Trình Văn Sơn 

Đào Nguyên Phi 
x   

44 KTPT4213 
Lập và phân tích dự 

án 
(3) 6 

Lê Nữ Minh Phương 

Phạm Xuân  Hùng 
x   
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Học 

kỳ 

dự 

kiến 

Họ và tên giảng viên giảng dạy 

Họ và tên 
Trong 

trƣờng 

Ngoài trƣờng 

ĐH 

Huế 

Ngoài 

ĐH 

Huế 

45 KTPT4373 Thị trường và giá cả (3) 5 
Nguyễn Thái Phán 

Bùi Đức Tính 
x   

46 HTTT3473 
Thống kê kinh tế và 

kinh doanh 
(3) 7 

Trần Thị Phước Hà 

Hoàng Thanh Long 
x   

47 QTKD4203 
Đàm phán Kinh 

doanh 
(3) 5 

Phan Thanh Hoàn 

Võ Thị Mai Hà 
x   

48 KTPT4163 
Quản trị sản xuất và 

vận hành 
(3) 7 

Lê Thị Quỳnh Anh 

Hoàng Trọng Hùng 
x   

49 KTPT4123 Logistics quốc tế (3) 6 
Lê Thanh An 

Trần Huỳnh Bảo Châu 
x   

10.2.3 Kiến thức bổ trợ 9/15      

50 QTKD4353 Kinh tế quốc tế 3 5 
Phan Thanh Hoàn 

Phạm Phương Trung 
x   

51 KTPT4233 Kinh tế đầu tư 3 5 
Hồ Tú Linh 

Lê Nữ Minh Phương 
x   

52 KTPT5123 
Tiếng Anh chuyên 

ngành 
(3) 6 

Nguyễn Đức Kiên 

Nguyễn Thị Quỳnh Chi 
x   

53 KTTC3073 Kế toán thuế (3) 7 Nguyễn Đình Chiến x   

54 HTTT2053 Kinh tế lượng (3) 6 
Hoàng Triệu Huy 

Nguyễn Việt Anh 
x   

10.2.4 Thực tập nghề nghiệp 4/4      

55 KTPT5584 
Thực tập nghề 

nghiệp 
4 7 

Giảng viên hướng dẫn 

theo phân công của 

Hiệu trưởng 

x   

10.2.5 Thực tập cuối khóa 7/14      

56 KTPT5587 Khóa luận cuối khóa 7 8 

Giảng viên hướng dẫn 

theo phân công của 

Hiệu trưởng 

x   

57 KTPT5582 Chuyên đề tổng hợp 2 8  x   

58 KTPT5585 
Chuyên đề thực tập 

cuối khóa 
5 8 

Giảng viên hướng dẫn 

theo phân công của 

Hiệu trưởng 

x   

    Tổng cộng 124/166      

Ghi chú:    -  Các học phần có dấu ( ) là các học phần tự chọn 

         - Chưa tính Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng  
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11. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

Sinh viên Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng phải tích luỹ tối thiểu 

124/166 tín chỉ, bao gồm: 

(a) Phần kiến thức giáo dục đại cương: Sinh viên phải tích luỹ tối thiểu: 

35/43 tín chỉ (trong đó: phần Bắt buộc 29 tín chỉ; phần Tự chọn tối thiểu: 6 trong tổng 

số 14 tín chỉ tự chọn). 

(b) Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: Sinh viên phải tích lũy tối thiểu 

89/123 tín chỉ. Trong đó, số tín chỉ bắt buộc là 65 tín chỉ và số tín chỉ tự chọn là 24 tín 

chỉ được chọn trong 58 tín chỉ tự chọn. 

- Chi tiết: 

+ Khối kiến thức của ngành (áp dụng toàn trường): 15 tín chỉ bắt buộc 

+ Khối kiến thực ngành và chuyên ngành: 54/75 tín chỉ, trong đó 33 tín chỉ 

bắt buộc và 21 tín chỉ tự chọn trong tổng số 42 tín chỉ tự chọn.  

+ Khối kiến thức bổ trợ: 9/15 tín chỉ, trong đó 6 tín chỉ bắt buộc và 3 tín chỉ 

tự chọn, chọn từ 9 tín chỉ tự chọn. 

+ Thực tập nghề nghiệp: 4 tin chỉ bắt buộc. Sinh viên thực tập nghề nghiệp 

sau khi hoàn thành khối kiến thức chung của ngành và tối thiểu 3 học phần bắt buộc 

(9 tín chỉ) thuộc khối kiến thức chuyên sâu của Ngành logistics và quản lý chuỗi 

cung ứng.   

+ Phần thực tập cuối khóa: 7 tín chỉ. Sinh viên hoàn thành toàn bộ các học 

phần thuộc tất cả các khối kiến thức của Chương trình đào tạo Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng có điểm trung bình chung đạt từ 7.0 trở lên sẽ được đi thực tập làm 

khóa luận cuối khóa (theo quyết định của Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế, Đại 

học Huế). Khóa luận cuối khóa được tính tương đương 7 tin chỉ. Những sinh viên 

không đủ điều kiện đi thực tập làm khóa luận cuối khóa sẽ đi thực tập và làm chuyên 

đề cuối khóa (5 tín chỉ) và học thêm học phần Chuyên đề tổng hợp (2 tín chỉ).  
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ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Kế hoạch & Đầu tư của Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 - 2019 

 

STT Nội 

dung 

Trình độ đào tạo  

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

I  Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh  

  

Tuyển sinh đại học hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Mục 

tiêu 

kiến 

thức, 

kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ 

ngoại 

ngữ đạt 

được 

  1. Mục tiêu kiến thức 

Sinh viên học chuyên ngành Kế hoạch & Đầu tư cần đạt được các kiến thức sau: 

* Kiến thức giáo dục đại cương 
- Nắm vững các kiến thức chung về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội, tâm lý học 

để có thể giải quyết được các vấn đề phát sinh trong công việc của nhà quản lý; 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán, tin học và các công cụ xác 

suất, thống kê ứng dụng trong kinh tế và quản lý. 

* Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế - quản lý 

- Hiểu rõ các kiến thức chung về kinh tế học vi mô và vĩ mô; 

- Hiểu và nắm vững nguyên lý căn bản về kinh tế và quản lý kinh tế; 

- Vận dụng các kiến thức này để giải thích sự thay đổi của các hiện tượng kinh tế xã 

hội. 

* Kiến thức ngành – chuyên ngành 

             - Hiểu và vận dụng được các kiến thức về kinh tế công cộng, kinh tế phát triển để 

giải quyết được các vấn đề cơ bản liên quan đến lập kế hoạch và đầu tư; 

- Nắm bắt và vận dụng được các kiến thức chuyên môn về thiết lập, phân tích, thẩm 

định và đánh giá hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội các dự án đầu tư phát triển 

và quản lý dự án;  

- Nắm bắt các kênh đầu tư, hiểu cách thức vận hành thị trường chứng khoán và tìm 

hiểu cách thức phân tích đầu tư chứng khoán; 

- Hiểu biết và thực hiện công tác phân tích và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội ở các cấp cũng như kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp; 

- Có khả năng xây dựng quy hoạch phát triển, kinh tế và chính sách phát triển vùng 

lãnh thổ; 

- Có khả năng phân tích, tổng hợp và dự báo phát triển kinh tế xã hội và xu hướng 

đầu tư trong các lĩnh vực liên quan. 

2. Mục tiêu kỹ năng 

* Kỹ năng cứng 

- Kỹ năng xây dựng, phân tích các dự án đầu tư, các chương trình, dự án quy hoạch 

phát triển kinh tế xã hội; 

- Kỹ năng phân tích các kênh đầu tư, đánh giá lựa chọn kênh đầu tư hiệu quả; 

 - Có kỹ năng tổ chức thẩm định hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội của 

các dự án đầu tư; 

  - Kỹ năng tổ chức quản lý việc triển khai thực hiện các dự án, giám sát, đánh giá 
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kết quả thực hiện các dự án; 

   - Có kỹ năng xây dựng, phân tích, đánh giá, dự báo được các kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội ở các cấp, các kế hoạch kinh doanh tại cấp công ty và cấp doanh nghiệp 

- Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, trong học thuật và nghiên cứu khoa học ở 

mức độ tối thiểu B1 khung Châu Âu. 

* Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng tự chủ, tự học, nghiên cứu khoa học độc lập, tự quản trị thời gian và kế 

hoạch công việc; 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, đàm phán, diễn thuyết và ứng xử giao tiếp; 

- Kỹ năng làm việc theo nhóm, tổ chức công việc theo nhóm, quản lý nhóm; 

- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo; 

- Kỹ năng xây dựng và phát triển quan hệ cộng đồng; 

   - Kỹ năng điều tra và sử dụng được các phầm mềm hỗ trợ tính toán ứng dụng trong 

xử lý thống kê số liệu thực nghiệm. 

3. Mục tiêu thái độ 

- Có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng 

nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;  

- Có ý thức quan tâm đến cộng đồng, có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng 

nghiệp; 

- Có tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc 

độc lập;  

   - Có khả năng và phương pháp cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc và chí 

tiến thủ. 

4. Trình độ ngoại ngữ đạt được  

- Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, trong học thuật và nghiên cứu khoa học ở 

mức độ tối thiểu B1 khung Châu Âu.  

III Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động 

hỗ trợ 

học tập, 

sinh 

hoạt 

cho 

người 

học 

  - Trường đang có quan hệ hợp tác với rất nhiều trường đại học, viện nghiên cứu 

kinh tế trong nước và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 Trường đại học, viện nghiên 

cứu ở nhiều nước trên thế giới như: Đại học Công nghệ Dublin, Ireland; Đại học Kalasin, 

Thái Lan; Đại học Sydney, Úc; Đại học Sofia, Bugaria; Đại học Chonbuk, Hàn Quốc; 

v.v.Hàng năm, trường mời các giáo sư kinh tế đến giảng dạy, trao đổi một số môn học, 

tiếp nhận các sinh viên quốc tế đến học tập và trải nghiệm các hoạt động ngoại khóa tại 

trường,cũng như xét chọn và trao học bổng cho sinh viêntham gia các chương trình trao 

đổi 1 học kỳ tại các nước có nền giáo dục tiên tiến. 

- Trường có quan hệ hợp tác chặt chẽ và đã ký biên bản hợp tác với trên 50 doanh 

nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế và Việt Nam, tổ chức các khóa đi thực tập, 

nghiên cứu thực tế theo môn học và thực tập sinh tại các doanh nghiệp, tạo điều kiện 

thuận lợi để sinh viên nghiên cứu và học tập, gắn kết giữa lý thuyết và thực tế. 

- Hiện tại trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường Việt Nam và 04 

trung tâm chuyên môn đang hoạt động: (1) Trung tâm thông tin thư viện; (2) Trung tâm hỗ 

trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; (3) Trung tâm dịch thuật; (4) Trung tâm đào tạo và 

tư vấn Tài chính - Kế toán. Trong tương lai, trường sẽ thành lập các trung tâm chuyên 

ngành phù hợp đáp ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng dạy. 

IV Chương 

trình 

đào tạo 

mà nhà 

trường 

thực 

hiện 

   

Nội dung chương trình học của chuyên ngành Kế hoạch & Đầu tư được thiết kế như sau: 

TT  Mã học phần Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Học 

kỳ dự 

kiến 

7.1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ÐẠI CƯƠNG  34/38   

7.1.1. Lý luận chính trị  10/10   
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1 KTCT1022 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1 2 1 

2 KTCT1023 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 

Mác-Lênin 2 3 2 

3 KTCT1112 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 3 

4 KTCT1103 

Ðýờng lối cách mạng của Ðảng Cộng sản 

Việt Nam 3 4 

7.1.2. Khoa học xã hội – Nhân vãn – Nghệ thuật  8/12  

5 DHKH1062 Pháp luật đại cương 2 1 

6 KTPT1012 Ðịa lý kinh tế (2) 1 

7 DHKH1032 Khoa học môi trường (2) 1 

8 KTPT 5192 Quản lý nhà nước về kinh tế (2) 4 

9 DHSP1022 Tâm lý  học đại cương (2) 2 

10 DHKH1042 Xã hội học đại cương (2) 2 

7.1.3. Ngoại ngữ  7/7  

11 DHNN1013 Tiếng Anh cơ bản 1 3 1 

12 DHNN1022 Tiếng Anh cơ bản 2 2 2 

13 DHNN1032 Tiếng Anh cơ bản 3 2 3 

7.1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ - Môi 

trường  9/9  

14 HTTT1053 Tin học ứng dụng 3 1 

15 HTTT1043 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 2 

16 HTTT1033 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 3 

7.1.5. Giáo dục thể chất    

7.1.6. Giáo dục quốc phòng – an ninh    

7.2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP  88/118  

7.2.1 Kiến thức của khối ngành   15/15  

17 KTPT2023 Kinh tế vi mô 1 3 3 

18 KTPT2033 Kinh tế vĩ mô 1 3 2 

19 KTTC2013 Nguyên lý kế toán 3 3 

20 QTKD3023 Quản trị học 3 3 

21 KTTC2223 Tài chính - tiền tệ 1 3 4 

7.2.2 Kiến thức ngành, chuyên ngành  53/74  

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 15/21  

22 KTPT3043 Kinh tế vi mô 2 3 4 

23 KTPT3053 Kinh tế vĩ mô 2 3 3 
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24 KTPT3093 Kinh tế môi trường 3 5 

25 KTPT2103 Kinh tế phát triển (3) 4 

26 KTPT1033 Phương pháp nghiên cứu (3) 5 

27 QTKD2013 Marketing căn bản (3) 4 

28 DHKH3073 Luật kinh tế (3) 4 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên ngành  38/53  

29 KTPT4583 Dự báo phát triển kinh tế xã hội 3 5 

30 KTPT4113 Kế hoạch hoá phát triển  3 6 

31 KTPT4253 Phân tích lợi ích - chi phí 3 5 

32 KTPT4693 Quy hoạch phát triển 3 5 

33 KTPT4233 Kinh tế đầu tư 3 6 

34 KTPT4213 Lập và phân tích dự án 3 5 

35 KTPT4653 Quản lý dự án 3 6 

36 KTPT4623 Kinh tế và chính sách phát triển vùng 3 7 

37 KTTC5353 Thị trường chứng khoán 3 7 

38 KTPT4682 Ðấu thầu (2) 6 

39 KTPT4652 

Ðầu tư nước ngoài và chuyển giao công 

nghệ (2) 7 

40 KTPT4632 Thẩm định dự án (2) 6 

41 KTPT4663 Kế hoạch kinh doanh (3) 5 

42 KTPT4222 Lập và quản lý dự án phát triển nông thôn (2) 6 

43 QTKD4203 Ðàm phán kinh doanh (3) 5 

44 KTPT4363 Ðánh giá tác động môi trường (3) 6 

45 KTTC4393 Phân tích và đầu tư chứng khoán (3) 7 

46 KTTC3253 Tài chính doanh nghiệp 1 (3) 5 

47 HTTT2053 Kinh tế lượng (3) 6 

7.2.3. Kiến thức bổ trợ 9/18   

48 KTPT4082 Kinh tế tài nguyên (2) 6 

49 KTPT2073 Kinh tế công cộng (3) 5 

50 QTKD4353 Kinh tế quốc tế (3) 5 

51 KTPT4442 Thương mại và môi trường (2) 6 

52 QTKD3033 Quản trị chiến lược (3) 6 

53 QTKD5263 Thương mại điện tử căn bản (3) 5 

54 KTPT5122 Tiếng Anh chuyên ngành (2) 4 



 5 

7.2.4. Thực tập nghề nghiệp 4/4   

55 KTPT5534 Thực tập nghề nghiệp 4 7 

7.2.5. Thực tập cuối khóa 7/14  

56 KTPT5537 Khóa luận cuối khóa 7 8 

57 KTPT5532 Chuyên đề tổng hợp 2 8 

58 KTPT5535 Chuyên đề thực tập cuối khóa 5 8 

    Tổng cộng 122/156   

Ghi chú:  - Các học phần có dấu ( ) là các học phần tự chọn. 

    - Chưa tính Giáo dục thể chất và Quốc phòng 

V Khả 

năng 

học tập, 

nâng 

cao 

trình độ 

sau khi 

ra 

trường 

  Hoàn thành các kiến thức và kỹ năng được trang bị trong khóa học này, sinh viên ngành 

Kế hoạch & Đầu tư có thể có khả năng để nắm bắt các cơ hội: 

- Tiếp tục học tập và nghiên cứu các chương trình đào tạo sau đại học (Thạc sỹ, Tiến 

sĩ) trong lĩnh vực có liên quan, và có thể học liên thông sang các ngành đào tạo khác ở các 

cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài; 

- Tự học tập, nghiên cứu, bổ sung các kiến thức và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng 

yêu cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân sự ở đơn vị công tác; 

- Tìm kiếm các cơ hội thực tập tại các tổ chức, đơn vị có liên quan về kinh tế - xã 

hội, lập kế hoạch và đầu tư ở trong và ngoài nước để nâng cao kinh nghiệm và kiến thức 

của bản thân. 

VI Vị trí 

làm 

việc 

sau khi 

tốt 

nghiệp 

ở các 

trình độ  

  Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các công việc trong các lĩnh vực: 

- Các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, lập kế hoạch và quản lý dự án đầu tư từ 

trung ương đến địa phương, như Bộ kế hoạch đầu tư, Sở Kế hoạch Đầu tư, Phòng Kế 

hoạch Đầu tư, 

- Các viện nghiên cứu, quy hoạch phát triển, các tổ chức, chương trình nghiên cứu, 

hỗ trợ phát triển, phòng tài chính - kế hoạch...; 

- Ban quản lý các dự án đầu tư, ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, các 

khu quy hoạch đô thị... 

- Các tập đoàn, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; công ty tư vấn đầu tư, 

các công ty liên doanh, hoặc công ty 100% vốn nước ngoài.  

- Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên tại các trường liên quan đến kinh tế, kế hoạch 

và đầu tư;  

- Trở thành các nhà đầu tư độc lập hoặc tự khởi nghiệp kinh doanh.  

 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                                                             HIỆU TRƯỞNG  

(Đã ký) 

PGS.TS. Trần Văn Hòa 

 

https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
https://tacnghiep.hce.edu.vn/CMCSOFT.IU.Web/(x24zfh45nwgbtjuh3bjzgh45)/CMCSOFT.IU.TRAININGSYSTEM.WEB/V1_COURSEMANAGEMENT.ASPX
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ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng chương trình đào tạo chất lượng cao                                      

ngành Kế hoạch & Đầu tư của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 

năm học 2018 – 2019 

 

STT Nội 

dung 

Trình độ đào tạo  

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

I  Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh  

  

Tuyển sinh đại học hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

II Mục 

tiêu 

kiến 

thức, 

kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ 

ngoại 

ngữ đạt 

được 

  1. Mục tiêu kiến thức 

Sinh viên học chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Kế hoạch & Đầu tư 

cần đạt được các kiến thức sau: 

* Kiến thức giáo dục đại cương 
- Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; 

- Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong 

học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; 

            - Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán ứng dụng, tin học và các 

công cụ xác suất, thống kê ứng dụng trong nghiên cứu kinh tế. 

* Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế - quản lý 

- Nắm vững những kiến thức chung về kinh tế học vi mô và vĩ mô và vận dụng 

các kiến thức này để nhận diện và giải thích  được các vấn đề, hiện tượng kinh tế xã hội; 

- Hiểu và vận dụng các nguyên lý kế toán và tài chính – tiền tệ vào lĩnh vực 

xây dựng kế hoạch và dự án đầu tư; 

- Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản về quản trị trong quản lý 

nhân sự, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. 

* Kiến thức ngành – chuyên ngành 

- Hiểu và vận dụng nguyên lý xây dựng kế hoạch và cách thức lập một kế 

hoạch; 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức trong lập và thực hiện dự án đầu tư, 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về thiết lập kế hoạch và 

xây dựng dự án, phân tích, thẩm định, tổ chức thực hiện và quản lý dự án; 

- Hiểu và phân tích được các kênh đầu tư để thu hút vốn đầu tư phát triển và 

vốn đầu tư kinh doanh; 

- Hiểu biết và thực hiện công tác phân tích và xây dựng kế hoạch phát triển 

kinh doanh của doanh nghiệp; 

- Hiểu và thực hiện được công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội các cấp,  

   - Hiểu, nhận diện và xây dựng giải pháp quản lý rủi ro trong xây dựng kế 

hoạch và đầu tư. 

2. Mục tiêu kỹ năng 

* Kỹ năng cứng 

- Kỹ năng xây dựng kế hoạch và dự án đầu tư; 
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- Nhận diện và phân tích các kênh đầu tư, đánh giá lựa chọn kênh đầu tư hiệu 

quả; 

- Có kỹ năng tổ chức thẩm định hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội 

của các dự án đầu tư; 

- Kỹ năng tổ chức quản lý việc triển khai thực hiện các dự án, giám sát, đánh 

giá kết quả thực hiện các chương trình dự án; 

- Kỹ năng điều tra và sử dụng được các phầm mềm hỗ trợ tính toán ứng dụng 

trong xử lý thống kê số liệu của các dự án đầu tư; 

* Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng tự chủ, tự học, nghiên cứu khoa học độc lập, tự quản trị thời gian và 

kế hoạch công việc; 

- Kỹ năng nhận diện rủi ro và giải quyết rủi ro trong thực hiện kế hoạch và các 

dự án đầu tư; 

- Kỹ năng làm việc theo nhóm, tổ chức công việc theo nhóm, quản lý nhóm; 

   - Kỹ năng quản lý và lãnh đạo. 

3. Mục tiêu thái độ 

- Có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn 

trọng nội qui của cơ quan và doanh nghiệp;  

- Có ý thức quan tâm đến cộng đồng, có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ 

đồng nghiệp; 

- Có tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm 

việc độc lập;  

- Có khả năng và phương pháp cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc và 

chí tiến thủ. 

4. Trình độ ngoại ngữ đạt được  

- Sử dụng tốt Tiếng Anh (bao gồm các kỹ năng Nói, Nghe, Đọc, Viết), tối thiểu 

đạt được trình độ tiếng Anh bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam, hoặc đạt Trình độ B2 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Châu Âu, hoặc có 

trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 450; IELTS 5,5; 

III Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động 

hỗ trợ 

học tập, 

sinh 

hoạt 

cho 

người 

học 

  - Trường đang có quan hệ hợp tác với rất nhiều trường đại học, viện nghiên cứu 

kinh tế trong nước và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 Trường đại học, viện 

nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới như: Đại học Công nghệ Dublin, Ireland; Đại 

học Kalasin, Thái Lan; Đại học Sydney, Úc; Đại học Sofia, Bugaria; Đại học 

Chonbuk, Hàn Quốc; v.v.Hàng năm, trường mời các giáo sư kinh tế đến giảng dạy, 

trao đổi một số môn học, tiếp nhận các sinh viên quốc tế đến học tập và trải nghiệm 

các hoạt động ngoại khóa tại trường,cũng như xét chọn và trao học bổng cho sinh 

viêntham gia các chương trình trao đổi 1 học kỳ tại các nước có nền giáo dục tiên 

tiến; 

- Trường có quan hệ hợp tác chặt chẽ và đã ký biên bản hợp tác với trên 50 

doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế và Việt Nam, tổ chức các khóa đi 

thực tập, nghiên cứu thực tế theo môn học và thực tập sinh tại các doanh nghiệp, tạo 

điều kiện thuận lợi để sinh viên nghiên cứu và học tập, gắn kết giữa lý thuyết và thực 

tế; 

- Hiện tại trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường Việt Nam và 

04 trung tâm chuyên môn đang hoạt động: (1) Trung tâm thông tin thư viện; (2) 

Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; (3) Trung tâm dịch thuật; (4) 

Trung tâm đào tạo và tư vấn Tài chính - Kế toán. Trong tương lai, trường sẽ thành lập 

các trung tâm chuyên ngành phù hợp đáp ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ nghiên cứu, 

học tập, giảng dạy. 

IV Chương 

trình 

đào tạo 

mà nhà 

   

Nội dung chương trình đào tạo chất lượng cao của chuyên ngành Kế hoạch & Đầu tư 

được thiết kế như sau: 
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trường 

thực 

hiện 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần Số tín chỉ 

PH/ 

TA 

1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 41/45  

1.1 Lý luận chính trị 10/10  

1 KTCT1022 
Những nguyên lý căn bản của 

Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 
2 

 

2 KTCT1023 
Những nguyên lý căn bản của 

Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 
3 

 

3 KTCT1024 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

4 KTCT1103 
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 
3 

 

1.2 Khoa học xã hội - nhân văn 6/10  

1 DHKH1062 Pháp luật đại cương 2  

2 KTPT5192 Quản lý nhà nước về kinh tế (2)  

3 DHSP1022 Tâm lý học đại cương (2)  

4 KTPT1012 Địa lý kinh tế (2)  

5 DHKH1042 Xã hội học đại cương (2)  

1.3 Ngoại ngữ  16/16  

1 DHNN1013 Tiếng Anh cơ bản 1 3  

2 DHNN1022 Tiếng Anh cơ bản 2 2  

3 DHNN1032 Tiếng Anh cơ bản 3 2  

5 DHNN1023 Tiếng Anh nâng cao 1 3  

6 DHNN1033 Tiếng Anh nâng cao 2 3  

7 DHNN1043 Tiếng Anh nâng cao 3 3  

1.4 
Toán – Tin học - Khoa học tự nhiên – Công nghệ - 

Môi trường 
9/9 

 

1 HTTT1043 Toán ứng dụng trong kinh tế 3  

2 HTTT1023 Tin học ứng dụng 3  

3 HTTT1033 
Lý thuyết xác suất và thống kê 

toán 
3 

 

1.5 GDTC1015 Giáo dục thể chất   

1.6 GDQP1017 Giáo dục quốc phòng   

2 
KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN 

NGHIỆP 
91/112 

 

2.1 Kiến thức của khối ngành 18/18  

1 KTPT2023 Kinh tế vi mô 1 3 T.A 

2 KTPT2033 Kinh tế vĩ mô 1 3 T.A 

3 KTTC2013 Nguyên lý kế toán 3  

4 QTKD3023 Quản trị học 3  

5 KTTC2223 Tài chính – tiền tệ 1 3  

6 KTPT5113 Tiếng Anh chuyên ngành 3  

2.2 Kiến thức ngành, chuyên ngành 53/68  

2.2.1 Kiến thức chung của ngành 12/18  

1 KTPT3043 Kinh tế vi mô 2 3 TA 

2 KTPT3053 Kinh tế vĩ mô 2 3 TA 

3 KTPT1033 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3  

4 KTPT3093 Kinh tế môi trường (3) TA 
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5 KTPT2073 Kinh tế công cộng (3) 3 

6 QTKD2013 Marketing căn bản (3)  

2.2.2 Kiến thức chuyên sâu của ngành 41/50 19 

1 KTPT4233 Kinh tế Đầu tư  3  

2 KTPT4213 Lập và phân tích dự án 3 PH 

3 
KTPT4653 Quản lý dự án (Project 

Management) 
4 TA 

4 KTPT4633 Quản trị rủi ro dự án 3 PH 

5 KTPT4583 Dự báo phát triển kinh tế xã hội 3 PH 

6 KTPT2103 Kinh tế phát triển 3  

7 TCNH4143 

Đầu tư và quản lý danh mục đầu 

tư (Investment and Portfilio 

management) 

3 TA 

8 KTPT4623 

Kinh tế và Chính sách phát triển 

vùng (Regional Economics and 

Planning) 

(3) TA 

9 KTPT4632 Thẩm định dự án (3) PH 

10 KTPT4682 Đấu thầu (3) PH 

11 KTPT4243 Kế hoạch hóa phát triển (3)  

12 KTPT4663 Kế hoạch kinh doanh (3) PH 

13 
KTPT4463 Các phương pháp lập kế hoạch 

định lượng 
(3)  

14 KTPT4253 
Phân tích lợi ích chi phí (Cost and 

Benefit Analysis) 
(4) TA 

15 HTTT2053 Kinh tế lượng (3)  

16 QTKD5223 Khởi sự Doanh nghiệp (3)  

2.3 Kiến thức bổ trợ 9/15  

1 KTTC3253 
Tài chính doanh nghiệp 1 (Co-

operate Finance 1) 
3 TA 

2 KTTC5353 Thị trường chứng khoán 3  

3 KTKT4133 Phân tích hoạt động kinh doanh (3)  

4 QTKD4203 Đàm phán kinh doanh (3)  

5 KTTC5303 Tài chính công (3)  

2.4 Thực tập nghề nghiệp 4 PH 

 KTPT5564 Thực tập nghề nghiệp   

2.5 Thực tập cuối khóa 7  

 KTPT5567 Thực tập làm khóa luận TN 7 PH 

  Tổng cộng 132/157  

Ghi chú:  - Các học phần có dấu ( ) là các học phần tự chọn. 

    - Chưa tính Giáo dục thể chất và Quốc phòng 

                - TA: Giảng dạy bằng tiếng Anh 

                - PH: Phối hợp với cơ quan ban ngành và doanh nghiệp để giảng dạy 

V Khả 

năng 

học tập, 

nâng 

cao 

trình độ 

sau khi 

  Hoàn thành các kiến thức và kỹ năng được trang bị trong khóa học này, sinh viên 

ngành Kế hoạch & Đầu tư có thể có khả năng để nắm bắt các cơ hội: 

- Tiếp tục học tập và nghiên cứu các chương trình đào tạo sau đại học (Thạc sỹ, 

Tiến sĩ) trong lĩnh vực có liên quan, và có thể học liên thông sang các ngành đào tạo 

khác ở các cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài; 

- Tự học tập, nghiên cứu, bổ sung các kiến thức và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp 

ứng yêu cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân sự ở đơn vị công tác; 
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ra 

trường 

- Tìm kiếm các cơ hội thực tập tại các tổ chức, đơn vị có liên quan về kinh tế - 

xã hội, lập kế hoạch và đầu tư ở trong và ngoài nước để nâng cao kinh nghiệm và kiến 

thức của bản thân. 

VI Vị trí 

làm 

việc 

sau khi 

tốt 

nghiệp 

ở các 

trình độ  

  Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các công việc trong các lĩnh 

vực: 

-  Cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, lập kế hoạch và 

quản lý dự án đầu tư từ trung ương đến địa phương, như Bộ/Sở/Phòng Kế hoạch Đầu 

tư; 

- Cán bộ tại các viện nghiên cứu, quy hoạch phát triển, các tổ chức, chương 

trình nghiên cứu, hỗ trợ phát triển, phòng tài chính – kế hoạch; 

- Ban quản lý các dự án đầu tư, ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, 

các khu quy hoạch đô thị,... 

-  Quản lý, nhân viên tại các tập đoàn, doanh nghiệp; công ty tư vấn đầu tư, các 

công ty liên doanh, hoặc công ty 100% vốn nước ngoài; 

- Giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường liên quan đến kinh tế, kế hoạch và 

đầu tư; 

- Tự khởi nghiệp kinh doanh. 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                                                             HIỆU TRƯỞNG 

        (Đã ký) 

PGS.TS. Trần Văn Hòa 
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                 ĐẠI HỌC HUẾ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
THÔNG BÁO 

 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Thống kê Kinh tế – CTĐT Thống kê 

Kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 - 2019 

 

STT 
Nội 

dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

I 

Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh 

Tuyển sinh đại học hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

II 

Mục 

tiêu 

kiến 

thức, kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ 

ngoại 

ngữ đạt 

được 

1. Mục tiêu đào tạo:  

Ngành Thống kê Kinh tế đào tạo Cử nhân Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe 

tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, kinh doanh và tiếp thị, có kiến thức 

chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật thống kê và kỹ năng phân tích dữ liệu.         

1.1. Chuẩn về kiến thức: Chuẩn về kiến thức bao gồm chuẩn đầu ra cho các khối kiến thức như 

sau: 

1.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương 

a) Nắm vững kiến thức về lý luận chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

b) Có thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu 

khoa học và giải quyết các vấn đề thực tiễn; 

c) Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, 

giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng. 

1.1.2. Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế  - quản lý  

d) Nắm vững kiến thức cơ sở của khối ngành kinh tế, quản lý và xã hội (kinh tế vi mô, 

kinh tế vĩ mô); 

e) Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế để tiếp thu kiến thức giáo dục khối ngành và 

ngành. 

1.1.3. Khối kiến thức chung của ngành  

f) Có kiến thức cập nhật về khối kiến thức của ngành như: lý thuyết thống kê 1, lý 

thuyết thống kê 2, tạo điều kiện tiếp thu tốt các kiến thức liên quan đến các môn học thuộc 

ngành và chuyên ngành. 

1.1.4. Khối kiến thức chuyên ngành và bổ trợ 

g) Nắm vững kiến thức chuyên sâu về tổ chức hệ thống thông tin thống kê ở cấp độ 

doanh nghiệp, bộ, ngành, địa phương và quốc gia;  

h) Có kiến thức chuyên sâu về các phương pháp điều tra thống kê; thống kê mô tả và 

các công cụ tổng hợp và trình bày dữ liệu; 

i) Có kiến thức chuyên sâu về các công cụ và mô hình để phân tích - dự báo thống kê 

trong các tổ chức kinh tế - xã hội, các tổ chức và doanh nghiệp; 

j) Có kiến thức về phân tích kinh tế - xã hội nói chung và trong từng lĩnh vực nói 

riêng. 

1.2. Chuẩn về kỹ năng: Chuẩn về kỹ năng bao gồm chuẩn đầu ra cho các kỹ năng cứng và kỹ 

năng mềm như sau: 

1.2.1. Kỹ năng cứng 

a) Kỹ năng xây dựng và tính toán hệ thống chỉ tiêu thống kê ở doanh nghiệp, bộ, 
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ngành, địa phương và quốc gia;  

b) Kỹ năng thiết kế nghiên cứu, xây dựng phương án điều tra và thực hiện thu thập dữ 

liệu theo các phương pháp khác nhau đối với các hiện tượng kinh tế - xã hội, nghiên cứu thị 

trường; 

c) Kỹ năng tổng hợp, xử lý dữ liệu, phân tích, đánh giá, ra quyết định; sử dụng thành 

thạo một số phần mềm thống kê chuyên dụng; 

d) Kỹ năng vận dụng tổng hợp các kiến thức, công cụ và phần mềm thống kê để mô tả, 

phân tích - dự đoán thống kê trong công tác chuyên môn tại các tổ chức kinh tế - xã hội, các tổ 

chức tài chính và các doanh nghiệp; 

e) Kỹ năng khai thác dữ liệu phục vụ cho việc quản lý, hoạch định chính sách kinh tế 

xã hội và thực hiện các chức năng quản trị kinh doanh ở các cấp; 

f) Kỹ năng viết báo cáo phân tích thống kê; 

g) Khả năng đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng phân tích định lượng. 

1.2.2. Kỹ năng mềm 

i) Có khả năng hoà nhập và thích ứng môi trường nghề nghiệp;  

j) Có khả năng nghiên cứu, lập luận, giao tiếp và xử lý tình huống, tham gia các hoạt 

động tập thể, các hoạt động phong trào cũng như các hoạt động xã hội; 

k) Có kỹ năng làm việc theo nhóm: thích nghi với các môi trường làm việc theo nhóm; 

l) Có khả năng sử dụng tin học, ngoài ra, có thể sử dụng phần mềm tin học thuộc ngành 

đào tạo. 

m) Khả năng sử dụng ngoại ngữ: đạt trình độ tiếng Anh tương đương B1 hoặc tiếng 

Pháp, tiếng Trung Quốc tương đương A2 theo khung tham chiếu Châu Âu.  

n) Các kỹ năng mềm khác: có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo trong việc thực hiện 

nhiệm vụ. 

1.3. Chuẩn về thái độ: Chuẩn về thái độ bao gồm: 

1.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân 

a) Có phẩm chất chính trị, có thái độ tôn trọng và chấp hành nghiêm túc pháp luật Nhà 

nước, có ý thức trách nhiệm công dân; 

b) Có lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực, khiêm tốn, giản dị, gương mẫu, có ý 

thức đoàn kết, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, chống tham ô, lãng phí, có thái độ kính 

trọng, thương yêu và giúp đỡ đồng nghiệp. 

1.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 

c) Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tôn trọng 

nội quy, quy chế của cơ quan và có tác phong công nghiệp; 

d) Chủ động, sáng tạo và nhạy bén xử lý mọi tình huống, hình thành được thói quen làm 

việc có kế hoạch, thận trọng, tỷ mỷ, chuẩn xác, luôn bình tĩnh và tự tin; 

e) Biết phát huy dân chủ, tôn trọng tập thể, có tác phong sâu sát, chặt chẽ, thể hiện được 

tính quyết đoán trong công việc; 

f) Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học tập nâng cao trình độ. 

1.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội 

 g) Có đạo đức, trách nhiệm và ý thức cộng đồng; tôn trọng pháp luật; 

 h) Trung thực và có ý thức tổ chức kỷ luật lao động. 

III 

Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, 

sinh 

hoạt 

cho 

người 

- Hiện Trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường Việt Nam và 04 trung 

tâm chuyên môn đang hoạt đông: (1) Trung tâm Thông tin Thư viện; (2) Trung tâm Hỗ trợ sinh 

viên và Quan hệ doanh nghiệp; (3) Trung tâm Dịch thuật; (4) Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Tài 

chính – Kế toán. Trong tương lai, Trường sẽ thành lập các trung tâm chuyên ngành phù hợp, đáp 

ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng dạy. 

- Trường đang có quan hệ hợp tác với tất cả các trường đại học, viện nghiên cứu trong 

nước và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 đại học, viên nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới 

như: Đại học Chaopraya, Thái Lan; Trường Cao đẳng Viriyalainakhonsawan, Thái Lan; Đại học 

Rennes 1, Pháp; Đại học Công nghệ Rajamangala, Thái Lan; Khoa Nông nghiệp, Thực phẩm và 

Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Sydney; Đại học Khoa học ứng dụng IMC. Krems, Áo; Đại học 
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học Sofia, Bulgaria; Viện Công nghệ Tallaght, Ailen; Công ty Hanesbrand, Hoa Kỳ; Tổ chức 

Oxford Intellect, Anh; Đại học Hoseo, Hàn Quốc,… Hằng năm, Trường mới các giáo sư kinh tế 

đến giảng dạy, trao đổi một số môn học, lĩnh vực liên quan như các giáo sư của Fulbright, Nhật 

Bản, Thái Lan,… 

- Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế đã hợp tác với nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế như VNPT, Cục Thống kê, Prudential, VP Bank … và sẽ tiếp tục mở rộng các mối 

quan hệ nhằm tăng cường tính thực tiễn cho sinh viên chuyên ngành thống kê.  

- Tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu thực tế theo môn học để học viên nghiên 

cứu và học tập. 

IV 

Chương 

trình 

đào tạo 

mà nhà 

trường 

thực 

hiện 

 

V 

Khả 

năng 

học tập, 

nâng 

cao 

trình độ 

sau khi 

ra 

trường 

a) Đủ khả năng tiếp tục theo học các chuyên ngành Tin học kinh tế, Kinh tế, Quản lý 

và Quản trị kinh doanh ở bậc cao hơn; 

b) Có khả năng tự học tập, nghiên cứu, có kỹ năng tiếp thu nhanh các công nghệ mới, 

khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin để nâng cao trình độ.  

VI 

Vị trí 

làm sau 

khi tốt 

nghiệp 

Cử nhân Ngành Thống kê Kinh tế có thể làm việc trong nhiều loại hình cơ quan, tổ 

chức khác nhau: 

- Chuyên viên trong các cơ quan thuộc hệ thống thống kê Nhà nước, bộ ngành, các tổ 

chức kinh tế - xã hội;  

- Tại các bộ phận nghiên cứu và phân tích dữ liệu trong các doanh nghiệp thuộc mọi 

loại hình kinh tế; 

- Các tổ chức tư vấn, nghiên cứu, phân tích trong nước và quốc tế; 

- Các dự án, tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế; 

- Nghiên cứu viên trong các tổ chức tư vấn, viện, trung tâm nghiên cứu; 

- Giảng viên trong các trường đại học, học viện đào tạo về kinh tế. 

- Tham gia thành lập các tổ chức tư vấn, dịch vụ phân tích và xử lý dữ liệu. 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                                        HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

PGS.TS. Trần Văn Hòa 
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                 ĐẠI HỌC HUẾ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

THÔNG BÁO 

 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý – CTĐT Tin 

học Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 - 2019 

 

STT 
Nội 

dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

I 

Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh 

Tuyển sinh đại học hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

II 

Mục 

tiêu 

kiến 

thức, kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ 

ngoại 

ngữ đạt 

được 

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý - chuyên ngành Tin 

học kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến 

thức cơ bản về kinh tế - xã hội và quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về Tin học kinh 

tế, có năng lực tổ chức ứng dụng và phát triển các ứng dụng tin học trong hoạt động của các 

doanh nghiệp, các cơ quan quản lý, các tổ chức kinh tế xã hội.  

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học kinh tế, sinh viên đạt được các 

kiến thức, kỹ năng và các giá trị giáo dục sau: 

1.1. Chuẩn về kiến thức: Chuẩn về kiến thức bao gồm chuẩn đầu ra cho các khối kiến thức như 

sau: 

1.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương 

a) Nắm vững kiến thức về lý luận chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

b) Hiểu biết về pháp luật trong kinh tế, các kiến thức xã hội học, hiểu biết về môi 

trường địa lý trong nước cũng như quốc tế; 

c) Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, 

giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng. 

1.1.2. Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế  - quản lý  

d) Nắm vững kiến thức cơ sở của khối ngành kinh tế, quản lý và xã hội (kinh tế vi mô, 

kinh tế vĩ mô); 

e) Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế để tiếp thu kiến thức giáo dục khối ngành và 

ngành. 

f) Có kiến thức cập nhật về khối kiến thức cơ sở như: nguyên lý kế toán, quản trị học, 

luật kinh tế… tạo điều kiện tiếp thu tốt các kiến thức liên quan đến các môn học thuộc ngành và 

chuyên ngành. 

1.1.3. Kiến thức ngành - chuyên ngành  

 g) Nắm vững khối kiến thức ngành hệ thống thông tin quản lý như: toán rời rạc, cơ sở 

dữ liệu, cơ sở lập trình, hệ thống thông tin quản lý, kiến trúc máy tính và hệ điều hành … làm 

nền tảng để tiếp thu các kiến thức chuyên sâu của ngành. 

h) Hiểu biết và biết vận dụng các kiến thức cơ bản, các kiến thức cập nhật về tin học và 

ứng dụng tin học trong quản lý, quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh;  

i) Vận dụng các kiến thức chuyên sâu và cập nhật về hệ thống thông tin dựa trên máy 

tính nhằm hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp và quản lý trong các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội 

thông qua một số học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành và bổ trợ như: cấu trúc dữ liệu 

và giải thuật, phát triển hệ thống thông tin, hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp, lập 

trình ứng dụng trong quản lý, công nghệ phần mềm, lập trình ứng dụng web, quản trị doanh 

nghiệp tin học; 

j) Sử dụng các kiến thức bổ trợ như: quản trị tài chính, lập và phân tích dự án đầu tư,… 

để hỗ trợ các kiến thức chuyên ngành trong những hoạt động, công việc thực tế. 

1.2. Chuẩn về kỹ năng 
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Chuẩn về kỹ năng bao gồm chuẩn đầu ra cho các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm như 

sau: 

- Vận dụng các kiến thức tin học căn bản và các kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên 

môn bằng các ứng dụng phần mềm, sử dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên 

môn trong môi trường Internet; 

- Vận dụng phương pháp làm việc và tư duy khoa học, phân tích và đề xuất hướng giải 

quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực hệ thống thông tin. 

- Hiểu và khả năng tư vấn về giải pháp kỹ thuật và công nghệ, tư vấn thiết kế hệ thống, 

có khả năng phân tích, thiết kế thuật toán, xây dựng giải pháp làm cơ sở để giải quyết các bài 

toán ứng dụng trong thực tế, có thể chủ động thực hiện các chuyên đề nghiên cứu, phát triển và 

ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khoa học và xã hội, sử dụng được các phần 

mềm chuyên dùng thuộc chuyên ngành đào tạo; 

- Hiểu và vận dụng các kĩ năng xử lý các vấn đề liên quan đến phần mềm máy tính của 

hệ thống, ứng dụng hệ thống thông tin trong một tổ chức, biết cách xây dựng, quản trị các dự án 

phát triển hệ thống thông tin; 

- Hiểu rõ và vận dụng các kĩ năng phân tích, thiết kế, xây dựng và vận hành các hệ 

thống mạng, các hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý của các tổ chức; 

- Có khả năng hiểu các chuẩn công nghệ mới trong phát triển phần mềm cũng như khả 

năng quản lý các dự án phát triển phần mềm theo một số chuẩn hiện đại; 

- Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào việc thiết kế, vận hành và bảo trì hệ 

thống mạng máy tính cho các cơ quan, doanh nghiệp, tiếp cận được các công nghệ mạng mới. 

- Có khả năng tự học, nghiên cứu và làm việc độc lập; 

- Có kỹ năng tổ chức công việc và làm việc theo nhóm để giải quyết những vấn đề tổng 

hợp trong quá trình phát triển hệ thống thông tin quản lý; 

- Có khả năng trình bày ý kiến của mình một cách thuyết phục, rõ ràng và dễ hiểu về 

các chủ đề kinh tế, xã hội, công nghệ, đặc biệt là các chủ đề về hệ thống thông tin quản lý; 

- Có khả năng quản lý thời gian, nguồn lực, dự án và lãnh đạo nhóm thực hiện dự án, 

công việc; 

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ: sinh viên tốt nghiệp có trình độ TOEIC tối thiểu 350 

điểm (hoặc tương đương), trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 theo khung tham chiếu 

châu Âu. Ngoài ra, có kỹ năng cơ bản trong giao tiếp, đọc và hiểu các tài liệu chuyên môn hệ 

thống thông tin quản lý bằng tiếng Anh. 

1.3. Chuẩn về thái độ 

a) Có phẩm chất chính trị, có thái độ tôn trọng và chấp hành nghiêm túc pháp luật Nhà 

nước, có ý thức trách nhiệm công dân; 

b) Có lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực, khiêm tốn, giản dị, gương mẫu, có ý 

thức đoàn kết, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, chống tham ô, lãng phí, có thái độ kính 

trọng, thương yêu và giúp đỡ đồng nghiệp. 

c) Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tôn trọng 

nội quy, quy chế của cơ quan và có tác phong công nghiệp; 

d) Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học tập nâng cao trình độ. 

e) Có đạo đức, trách nhiệm và ý thức cộng đồng; 

 f) Chân thành, độ lượng, có lòng trắc ẩn, tôn trọng luật pháp. 

III 

Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, 

sinh 

hoạt 

cho 

người 

học 

- Hiện Trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường Việt Nam và 04 trung 

tâm chuyên môn đang hoạt đông: (1) Trung tâm Thông tin Thư viện; (2) Trung tâm Hỗ trợ sinh 

viên và Quan hệ doanh nghiệp; (3) Trung tâm Dịch thuật; (4) Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Tài 

chính – Kế toán. Trong tương lai, Trường sẽ thành lập các trung tâm chuyên ngành phù hợp, đáp 

ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng dạy. 

- Trường đang có quan hệ hợp tác với tất cả các trường đại học, viện nghiên cứu trong 

nước và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 đại học, viên nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới 

như: Đại học Chaopraya, Thái Lan; Trường Cao đẳng Viriyalainakhonsawan, Thái Lan; Đại học 

Rennes 1, Pháp; Đại học Công nghệ Rajamangala, Thái Lan; Khoa Nông nghiệp, Thực phẩm và 

Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Sydney; Đại học Khoa học ứng dụng IMC. Krems, Áo; Đại học 

Sofia, Bulgaria; Viện Công nghệ Tallaght, Ailen; Công ty Hanesbrand, Hoa Kỳ; Tổ chức 

Oxford Intellect, Anh; Đại học Hoseo, Hàn Quốc,… Hằng năm, Trường mới các giáo sư kinh tế 

đến giảng dạy, trao đổi một số môn học, lĩnh vực liên quan như các giáo sư của Fulbright, Nhật 

Bản, Thái Lan,… 

- Khoa Hệ thống thông tin kinh tế có quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin như FPT Software Đà Nẵng, Hội Công nghiệp phần mềm 

Thừa Thiên Huế. 

http://www.acronymfinder.com/
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- Tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu thực tế theo môn học để học viên nghiên cứu và học tập. 

IV 

Chương 

trình 

đào tạo 

mà nhà 

trường 

thực 

hiện 

 

V 

Khả 

năng 

học tập, 

nâng 

cao 

trình độ 

sau khi 

ra 

trường 

a) Đủ khả năng tiếp tục theo học các chuyên ngành Tin học kinh tế, Kinh tế, Quản lý 

và Quản trị kinh doanh ở bậc cao hơn; 

b) Có khả năng tự học tập, nghiên cứu, có kỹ năng tiếp thu nhanh các công nghệ mới, 

khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin để nâng cao trình độ.  

VI 

Vị trí 

làm sau 

khi tốt 

nghiệp 

Cử nhân chuyên ngành Tin học kinh tế có thể làm việc trong nhiều loại hình cơ quan, 

tổ chức khác nhau: 

a) Các bộ phận ứng dụng tin học trong các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các ngành 

kinh tế và thành phần kinh tế; các cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh 

tế - xã hội, …  

b) Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước 

ngoài với các vị trí công việc điển hình như: 

- Lập trình ứng dụng; 

- Quản trị mạng; 

- Quản trị cơ sở dữ liệu; 

- Phân tích nghiệp vụ; 

- Thiết kế và phát triển các hệ thống thông tin; 

- Quản lý dự án hệ thống thông tin. 

c) Chuyên gia tư vấn về hệ thống thông tin quản lý cho các tổ chức kinh tế - xã hội về 

các vấn đề như hoạch dịnh và lập kế hoạch hệ thống thông tin quản lý, quản trị các nguồn lực 

thông tin…; 

d) Cán bộ nghiệp vụ, cán bộ quản lý, chuyên gia hệ thống thông tin quản lý trong các 

tổ chức kinh doanh và cung ứng các giải pháp hệ thống thông tin quản lý; 

e) Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp khối kinh tế, quản trị kinh 

doanh, học viên hoặc chuyên viên nghiên cứu về hệ thống thông tin quản lý trong các viện 

nghiên cứu (sau khi được đào tạo thêm bậc sau đại học).  

 

  Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

PGS.TS. Trần Văn Hòa 
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                 ĐẠI HỌC HUẾ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

THÔNG BÁO 
 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý – CTĐT  

Tin học Kinh tế Chất lượng cao của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế  

năm học 2018 - 2019 

 

STT 
Nội 

dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

 

I 

Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh 

Tuyển sinh đại học hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

II 

Mục 

tiêu 

kiến 

thức, kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ 

ngoại 

ngữ đạt 

được 

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân CLC Chuyên ngành Tin học Kinh tế - Ngành Hệ thống 

thông tin quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; nắm vững những 

kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về Tin học 

Kinh tế, có năng lực tổ chức ứng dụng và phát triển các sản phẩm tin học trong hoạt động của 

các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý, các tổ chức kinh tế xã hội; có đủ trình độ ngoại ngữ và 

kỹ năng đáp ứng được các yêu cầu trong thực tiễn nghề nghiệp. 

Sau khi hoàn thành CTĐT CLC Chuyên ngành Tin học Kinh tế chất lượng cao, sinh viên đạt 

được các kiến thức, kỹ năng và các giá trị giáo dục sau: 

1.1. Chuẩn về kiến thức: Chuẩn về kiến thức bao gồm chuẩn đầu ra cho các khối kiến thức như 

sau: 

1.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương 

a) Nắm vững kiến thức về lý luận chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

b) Hiểu biết về pháp luật trong kinh tế, các kiến thức xã hội học, hiểu biết về môi 

trường địa lý trong nước cũng như quốc tế; 

c) Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, 

giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng. 

1.1.2. Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế  - quản lý  

d) Nắm vững kiến thức về kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, quản trị học, tài chính – tiền tệ 

và nguyên lý kế toán. 

1.1.3. Kiến thức ngành - chuyên ngành  

e) Nắm vững và vận dụng tốt khối kiến thức chung của ngành Hệ thống Thông tin 

Quản lý (như: Nguyên lý thống kê kinh tế, Toán rời rạc, Kiến trúc máy tính và hệ điều hành, Hệ 

thống thông tin quản lý, Cơ sở dữ liệu, Cơ sở lập trình) để giải quyết các vấn đề cơ bản và nâng 

cao thuộc lĩnh vực nghiên cứu; 

f) Hiểu và vận dụng các kiến thức cập nhật thuộc chuyên ngành nhằm ứng dụng trong 

quản lý, quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh; 

 g) Nắm vững các kiến thức cơ bản và nâng cao về các hệ thống thông tin, hệ thống 

thông tin quản lư, từ đó phân tích, thiết kế các hệ thống thông tin, quản lư và triển khai các dự 

án hệ thống thông tin; 

h) Hiểu sâu về cơ sở dữ liệu, quản lý dữ liệu và thông tin, phân tích các nguồn dữ liệu 

sẵn có; 

i) Vận dụng các kiến thức về hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật mạng để 

phân tích, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng cho tổ chức; 

j) Hiểu rõ kiến trúc doanh nghiệp theo phương diện hệ thống thông tin, có kiến thức 

chuyên sâu về công nghệ và lĩnh vực hệ thống thông tin, xác định và đánh giá các giải pháp và 

các nguồn cung ứng thay thế; 

 k) Phân tích, đánh giá và khai thác những cơ hội được tạo ra bởi sự tiến bộ của công 

nghệ thông tin, hệ thống thông tin; 

 l) Nắm vững và vận dụng các kiến thức bổ trợ như: Kinh tế lượng, Thống kê kinh 
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doanh, Quản trị chiến lược, Luật Kinh tế, Hành vi tổ chức, Đàm phán kinh doanh, Marketing, 

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, … để hỗ trợ các kiến thức chuyên ngành trong những hoạt 

động, công việc thực tế. 

1.2. Chuẩn về kỹ năng 

Chuẩn về kỹ năng bao gồm chuẩn đầu ra cho các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm như 

sau: 

- Kỹ năng cứng 

a)  Thành thạo các kiến thức tin học căn bản và các kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên 

môn bằng các ứng dụng văn phòng, sử dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên 

môn trong môi trường Internet; 

b)  Hiểu được các khái niệm cơ bản liên quan đến quy trình tổ chức, hiểu nguyên tắc 

chung về phân tích quy trình để áp dụng vào những tình huống cụ thể. Có khả năng phân tích 

quy trình hiện tại dựa trên phỏng vấn, quan sát, phân tích tài liệu và các phương pháp tương tự 

khác; 

c)  Có phương pháp làm việc và tư duy khoa học, biết phân tích và đề xuất hướng giải 

quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực hệ thống thông tin; 

d)  Có kỹ năng phân tích vấn đề và thiết kế giải pháp thay thế, khả năng phân tích các 

điểm mạnh và điểm yếu của các phương án khác nhau, hiểu biết các vấn đề liên quan đến tính 

khả thi của các giải pháp có thể, cũng như các kỹ năng tìm nguồn cung ứng, thiết kế và triển 

khai công nghệ; 

e)  Có khả năng tư vấn về bảo mật, giải pháp kỹ thuật và công nghệ, tư vấn thiết kế hệ 

thống, có khả năng phân tích, thiết kế thuật toán, xây dựng giải pháp làm cơ sở để giải quyết các 

bài toán ứng dụng trong thực tế, có thể chủ động thực hiện các chuyên đề nghiên cứu, phát triển 

và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khoa học và xã hội, sử dụng được các phần 

mềm chuyên dùng thuộc chuyên ngành đào tạo; 

f) Nắm vững và thành thạo các kỹ năng xử lý các vấn đề liên quan đến phần mềm máy 

tính của hệ thống, ứng dụng hệ thống thông tin trong một tổ chức, biết cách xây dựng, quản trị 

các dự án phát triển hệ thống thông tin, quản lý thay đổi đối với các hệ thống thông tin trong 

doanh nghiệp; 

g)  Nắm vững và có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì các hệ 

thống mạng, các hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý của các tổ chức, tiếp cận được 

các công nghệ mạng mới; 

h)  Có khả năng vận dụng các chuẩn công nghệ mới trong phát triển phần mềm cũng như 

khả năng quản lý các dự án phát triển phần mềm theo một số chuẩn hiện đại; 

i) Hiểu, phân tích, đánh giá, quản lý và kiểm soát các rủi ro về công nghệ thông tin, hệ 

thống thông tin đối với tổ chức. 

- Kỹ năng mềm 

a)  Có khả năng tự học, nghiên cứu và làm việc độc lập, chủ động cập nhật thông tin trong 

lĩnh vực học tập và liên quan; 

b)  Biết cách quản lý thời gian và các nguồn lực cá nhân để thực hiện hiệu quả công việc; 

c)  Có kỹ năng tổ chức công việc và làm việc theo nhóm, có khả năng quản lý thời gian, 

nguồn lực, dự án và lãnh đạo nhóm thực hiện dự án, công việc, giải quyết những vấn đề tổng 

hợp; 

d)  Có khả năng trình bày ý kiến của mình một cách thuyết phục, rõ ràng và dễ hiểu về các 

chủ đề kinh tế, xã hội, công nghệ, đặc biệt là các chủ đề về hệ thống thông tin quản lý; 

e)  Có thể xác định bối cảnh, đối tượng và lựa chọn cách thức giao tiếp phù hợp, sử dụng 

ngôn ngữ súc tích, chính xác, rõ ràng, sử dụng đa dạng hình thức giao tiếp điện tử khác nhau; 

f) Có khả năng lắng nghe, hỏi đáp, phỏng vấn, thuyết phục, đàm phán, thỏa hiệp và giải 

quyết xung đột trong đa dạng chủ đề; 

g)  Hòa nhập nhanh chóng và làm việc tốt trong môi trường đa văn hóa, các tổ chức quốc 

tế; 

h)  Đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam (theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT). Ngoài ra, có kỹ năng cơ bản trong giao tiếp, 

đọc và hiểu các tài liệu chuyên môn hệ thống thông tin quản lý bằng tiếng Anh. 

1.3. Chuẩn về thái độ 

- Phẩm chất đạo đức cá nhân 

a)  Có phẩm chất chính trị, có thái độ tôn trọng và chấp hành nghiêm túc pháp luật Nhà 

nước, có ý thức trách nhiệm công dân; 

b)  Có lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực, khiêm tốn, giản dị, gương mẫu, có ý 

thức đoàn kết, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, chống tham ô, lãng phí, có thái độ kính 

trọng, thương yêu và giúp đỡ đồng nghiệp. 
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- Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 

c)  Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tôn trọng 

nội quy, quy chế của cơ quan và có tác phong công nghiệp; 

d)  Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học tập nâng cao trình độ. 

- Phẩm chất đạo đức xã hội 

e) Có đạo đức, trách nhiệm và ý thức cộng đồng; 

f) Chân thành, độ lượng, có lòng trắc ẩn, tôn trọng luật pháp. 

III 

Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, 

sinh 

hoạt 

cho 

người 

học 

- Hiện Trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường Việt Nam và 04 trung 

tâm chuyên môn đang hoạt đông: (1) Trung tâm Thông tin Thư viện; (2) Trung tâm Hỗ trợ sinh 

viên và Quan hệ doanh nghiệp; (3) Trung tâm Dịch thuật; (4) Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Tài 

chính – Kế toán. Trong tương lai, Trường sẽ thành lập các trung tâm chuyên ngành phù hợp, đáp 

ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng dạy. 

- Trường đang có quan hệ hợp tác với tất cả các trường đại học, viện nghiên cứu trong 

nước và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 đại học, viên nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới 

như: Đại học Chaopraya, Thái Lan; Trường Cao đẳng Viriyalainakhonsawan, Thái Lan; Đại học 

Rennes 1, Pháp; Đại học Công nghệ Rajamangala, Thái Lan; Khoa Nông nghiệp, Thực phẩm và 

Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Sydney; Đại học Khoa học ứng dụng IMC. Krems, Áo; Đại học 

Sofia, Bulgaria; Viện Công nghệ Tallaght, Ailen; Công ty Hanesbrand, Hoa Kỳ; Tổ chức Oxford 

Intellect, Anh; Đại học Hoseo, Hàn Quốc,… Hằng năm, Trường mới các giáo sư kinh tế đến 

giảng dạy, trao đổi một số môn học, lĩnh vực liên quan như các giáo sư của Fulbright, Nhật Bản, 

Thái Lan,… 

- Khoa Hệ thống thông tin kinh tế có quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin như FPT Software Đà Nẵng, Hội Công nghiệp phần mềm 

Thừa Thiên Huế. 

- Tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu thực tế theo môn học để học viên nghiên 

cứu và học tập. 

IV 

Chương 

trình 

đào tạo 

mà nhà 

trường 

thực 

hiện 

 

V 

Khả 

năng 

học tập, 

nâng 

cao 

trình độ 

sau khi 

ra 

trường 

a) Đủ khả năng tiếp tục theo học các chuyên ngành Tin học kinh tế, Kinh tế, Quản lý và 

Quản trị kinh doanh ở bậc cao hơn; 

b) Có khả năng tự học tập, nghiên cứu, có kỹ năng tiếp thu nhanh các công nghệ mới, 

khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin để nâng cao trình độ.  

VI 

Vị trí 

làm sau 

khi tốt 

nghiệp 

Cử nhân chuyên ngành Tin học kinh tế chất lượng cao có thể làm việc trong nhiều loại 

hình cơ quan, tổ chức khác nhau: 

a) Các bộ phận ứng dụng tin học trong các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các ngành 

kinh tế và thành phần kinh tế; các cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức 

kinh tế - xã hội, …  

b) Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước 

ngoài với các vị trí công việc điển hình như: 

- Lập trình ứng dụng; 

- Quản trị mạng; 

- Quản trị cơ sở dữ liệu; 

- Phân tích nghiệp vụ; 

- Thiết kế và phát triển các hệ thống thông tin; 

- Quản lý dự án hệ thống thông tin. 

c) Chuyên gia tư vấn về hệ thống thông tin quản lý cho các tổ chức kinh tế - xã hội về 

các vấn đề như hoạch dịnh và lập kế hoạch hệ thống thông tin quản lý, quản trị các nguồn lực 

thông tin…; 

d) Cán bộ nghiệp vụ, cán bộ quản lý, chuyên gia hệ thống thông tin quản lý trong các tổ 

chức kinh doanh và cung ứng các giải pháp hệ thống thông tin quản lý; 
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e) Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp khối kinh tế, quản trị kinh 

doanh, học viên hoặc chuyên viên nghiên cứu về hệ thống thông tin quản lý trong các viện 

nghiên cứu (sau khi được đào tạo thêm bậc sau đại học).  

 

 

  Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                    HIỆU TRƯỞNG 

       (Đã ký) 

      PGS.TS. Trần Văn Hòa 
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              ĐẠI HỌC HUẾ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

THÔNG BÁO 

 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Kinh tế chính trị  

của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 - 2019 

 

STT 
Nội 

dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ Đại học 

I 

Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh 

 Điều kiện tuyển sinh do Đại học Huế 

quy định theo Quy chế đào tạo trình độ 

thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 

15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Tuyển sinh hệ đại học chính quy thực hiện theo Quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo  

II 

Mục 

tiêu 

kiến 

thức, 

kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ 

ngoại 

ngữ đạt 

được 

 1. Chuẩn về kiến thức 

- Học viên cao học chuyên ngành 

kinh tế chính trị được trang bị những 

kiến thức nâng cao về kinh tế và 

chính trị. 

- Có kiến thức sâu rộng và trình độ 

chuyên môn cao về quản, về kinh tế 

và chính trị 

- Có khả năng phân tích, đánh giá 

các hoạt động kinh tế và dự báo 

những biến động của nền kinh tế gắn 

với điều kiện chính trị của nước ta;  

- Có khả năng tiếp thu những kiến 

thức mới, tiên tiến, hiện đại của 

nước ngoài và có năng lực ứng dụng, 

sáng tạo cao trong môi trường chính 

trị của nước ta. 

2. Chuẩn về kỹ năng  

- Được trang bị theo hướng chuyên 

sâu các kiến thức về chuyên ngành 

Kinh tế chính trị trên nền tảng nâng 

cao và hiện đại hoá các kiến thức cơ 

sở có liên quan đã được giảng dạy ở 

bậc đại học và trang bị những phương 

pháp và công cụ nghiên cứu hiện đại 

trong lĩnh vực kinh tế và chính trị. 

- Có kỹ năng tư duy phân tích, nghiên 

cứu, đánh giá các vấn đề kinh tế - 

chính trị và có khả năng tham gia các 

hoạt động phân tích và hoạch định 

chính sách cho các cơ quan quản lý 

Nhà nước  

- Có kỹ năng vận dụng các công cụ 

thống kê, các kỹ thuật phân tích định 

lượng của ngành kinh tế vào hoạt động 

chính trị của đất nước, địa phương, 

đơn vị. 

- Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý 

tưởng; viết báo cáo; có kỹ năng làm 

việc nhóm và năng lực giải quyết vấn 

 1. Chuẩn về kiến thức 

- Hiểu được những kiến thức nền tảng mang tính phương pháp luận 

và những hiểu biết về cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường 

lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí 

Minh, từ đó hình thành thế giới quan, nhân sinh quan cho người học. 

- Nắm vững những kiến thức cần thiết về khoa học tự nhiên phù hợp 

với chuyên ngành đào tạo; kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và 

nhân văn làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp, đáp ứng khả năng học tập ở bậc đại học và các bậc cao hơn; 

biết sử dụng thành thạo máy tính về soạn thảo văn bản và có trình độ 

tiếng Anh theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ châu Âu B1 

hoặc tương đương. 

- Nắm vững kiến thức cơ sở của khối ngành và kiến thức chung của 

ngành làm cơ sở cho việc tiếp cận, đi sâu nghiên cứu kiến thức 

chuyên ngành. 

- Nắm vững  những kiến thức chuyên sâu về kinh tế, chính trị của các 

phương thức sản xuất xã hội trong lịch sử: các lý thuyết kinh tế của 

các đại biểu, trường phái tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử; những vấn 

đề kinh tế, chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; lí luận 

kinh tế chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

và vận dụng các lý thuyết kinh tế thể hiện trong đường lối kinh tế của 

Đảng cộng sản Việt Nam. 

2. Chuẩn về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng cứng 

- Kỹ năng nghiên cứu lý luận về những vấn đề kinh tế, chính trị, xã 

hội qua các phương thức sản xuất trong lịch sử. 

- Kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội làm 

cơ sở để tham mưu cho công tác quản lý kinh tế xã hội của các cơ 

quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội. 

- Kỹ năng hoạch định những chính sách kinh tế của ngành, địa 

phương. 

- Kỹ năng quản lý kinh tế xã hội từ cấp trung ương tới địa phương, 

giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra trong lĩnh vực chuyên 

môn của mình. 

2.2. Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng tự nghiên cứu, tự học cho sinh viên, biết sắp xếp kế hoạch, 

tự chủ trong công việc. 

- Kỹ năng truyền đạt thông tin, thuyết trình về những vấn đề kinh tế 

chính trị thông qua các tiết học 
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đề độc lập;  

- Có năng lực tổ chức, quản lý, điều 

hành các hoạt động tại đơn vị công tác 

và có kỹ năng tổng hợp, sáng tạo và 

giải quyết vấn đề kinh tế trong hòan 

cảnh chính trị của đất nước, địa 

phương, đơn vị 

3. Trình độ ngoại ngữ đạt được 

Trình độ ngoại ngữ B1 

- Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm, thảo luận nhóm, biết đúc kết bài 

học kinh nghiệm trong nghiên cứu thực tiễn. 

- Kỹ giao tiếp và xử lý tốt các nghiệp vụ văn phòng trong môi trường 

quốc tế với trình độ tiếng Anh tương đương 

3. Chuẩn về thái độ 

- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật; có ý chí vượt qua mọi khó khăn, 

trở ngại; có tinh thần làm việc say mê, năng động và sáng tạo; có bản 

lĩnh chính trị, tự tin khẳng định bản thân và có tinh thần phục vụ 

cộng đồng 

- Có ý thức tu dưỡng, trau dồi, cập nhật kiến thức chuyên môn và tích 

cực tham gia hoạt động đoàn thể, chính trị, xã hội; hình thành đạo 

đức trong sáng, có quan hệ đúng mực, hài hòa với bạn bè, thầy cô 

giáo. 

- Có ý thức trách nhiệm công dân, sống và làm việc theo hiến pháp, 

pháp luật; có tinh thần đấu tranh ủng hộ cái đúng, bảo vệ quan điểm, 

đường lối của Đảng và Nhà nước, phê phán những luận điểm, hành 

động sai trái. 

3. Trình độ ngoại ngữ đạt được 

Trình độ ngoại ngữ B1 

III 

Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động 

hỗ trợ 

học tập, 

sinh 

hoạt 

cho 

người 

học 

 - Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường Việt nam và 04 trung tâm chuyên môn đang 

hoạt động: (1) Trung tâm thông tin thư viện; (2) Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; (3) 

Trung tâm dịch thuật; (4) Trung tâm đào tạo và tư vấn Tài chính - Kế toán. Trong tương lai, trường sẽ thành 

lập các trung tâm chuyên ngành phù hợp đáp ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng dạy.  

- Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các trường đại học, viện nghiên cứu kinh tế trong nước và thiết lập 

quan hệ hợp tác với hơn 40 đại học, viện nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới như: Đại học Chaopraya, 

Thái Lan; Trường cao đẳng Viriyalainakhonsawan, Thái Lan; Đại học Rennes 1, Pháp; Đại học Công nghệ 

Rajamangala, Thái Lan; Khoa Nông nghiệp, Thực phẩm và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Sydney; Đại học 

Khoa học ứng dụng IMC, Krems, Áo; Đại học Sofia, Bugaria; Viện công nghệ Tallaght, Ailen; Công ty 

Hanesbrand, Hoa Kỳ; Tổ chức Oxford Intellect, Anh; Đại học Hoseo Hàn Quốc,…Hàng năm, trường mời các 

giáo sư kinh tế đến giảng dạy, trao đổi một số môn học, lĩnh vực liên quan như các giáo sư của Fulbright, 

Nhật Bản, Thái Lan... 

- Tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu thực tế theo môn học để học viên nghiên cứu và học tập. 

IV 

Chương 

trình 

đào tạo 

mà nhà 

trường 

thực 

hiện 

2 năm  4 năm  

V 

Khả 

năng 

học tập, 

nâng 

cao 

trình độ 

sau khi 

ra 

trường 

  

a. Có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ trên đại học: thạc 

sĩ, tiến sĩ 

b. Có thể đi bồi dưỡng trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực 

kinh tế, chính trị, xã hội. 

  

VI 

Vị trí 

làm sau 

khi tốt 

nghiệp 

  

Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế, chuyên ngành kinh tế chính trị có 

thể làm việc trong những lĩnh vực sau: 

a. Trong các công ty, xí nghiệp (tổ chức nhân sự, kế hoạch 

thị trường, hành chính, tuyên giáo...) 

b. Trong các cơ quan Đảng, Nhà nước ở trung ương và địa 

phương (tỉnh ủy, huyện ủy, ủy ban nhân dân các cấp, các sở, 

phòng...) 

c. Trong các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội (Đoàn thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh, công đoàn, hội nghề nghiệp...) 

d. Giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp 
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và các trường chính trị của tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị 

của huyện, thị xã...). 

e. Nghiên cứu viên trong các cơ quan, viện nghiên cứu về 

kinh tế, chính trị và xã hội. 

  

 

  Thừa Thiên  Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                     HIỆU TRƯỞNG 

                            (Đã ký) 

              PGS.TS. Trần Văn Hòa 
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           ĐẠI HỌC HUẾ                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

THÔNG BÁO 

 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng (chương trình 

liên kết đào tạo với trường Đại học Rennes 1, Cộng Hòa Pháp) của Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 - 2019 

 

STT 
Nội 

dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

I 

Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh 

Hình thức tuyển sinh: dựa vào kết quả THPT Quốc Gia. 

Số lượng tuyển sinh dự kiến: 40 sinh viên /khóa.  

II 

Mục tiêu 

kiến 

thức, kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ ngoại 

ngữ đạt 

được 

Về kiến thức: 

*Kiến thức giáo dục đại cương 

a) Vận dụng được các kiến thức về chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa và xã hội để 

phân tích và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. 

* Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế - quản lý 

b) Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý kinh tế, làm cơ sở cho việc 

tiếp thu kiến thức ngành Tài chính – Ngân hàng. 

* Kiến thức của ngành Tài chính – Ngân hàng 

c) Nắm vững được nguyên lý căn bản về tài chính, tiền tệ và ngân hàng. 

 d) Nắm vững những nghiệp vụ tài chính và ngân hàng chủ yếu. 

 e) Nắm vững kiến thức để lựa chọn dự án đầu tư, nguồn tài trợ trong doanh nghiệp. 

 f) Nắm vững kiến thức cơ bản về hoạt động tài chính quốc tế. 

 g) Nắm vững các công cụ quản trị rủi ro tài chính. 

 h) Nắm vững kiến thức về thị trường tài chính, định giá chứng khoán và quản lý danh 

mục đầu tư. 

 i) Nắm vững kiến thức về hoạt động tài chính của Chính phủ và cách thức Chính phủ 

sử dụng chính sách công để điều tiết nền kinh tế. 

Về kỹ năng:   

a) Đạt trình độ tiếng Pháp tối thiểu B2 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc ngoại ngữ 

khác tương đương theo qui định; 

b) Khả năng nhận biết và quản trị rủi ro tài chính trong một doanh nghiệp, một ngân 

hàng thương mại; 

c) Khả năng thực hiện các nghiệp vụ chủ yếu trong một ngân hàng thương mại;  

 d) Khả năng phân tích mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận khi ra quyết định đầu tư 

và tài trợ trong một doanh nghiệp. 

e) Khả năng phân tích và đưa ra những kết luận phù hợp về những vấn đề tài chính và 

ngân hàng trong một đơn vị dựa trên những cơ sở dữ liệu thu thập được. 

 f) Khả năng phân tích và đầu tư chứng khoán. 

 g) Sử dụng tốt các công cụ phân tích định lượng để thực hiện việc tính toán và phân 

tích và xử lý số liệu. 

 h) Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. 

 i) Khả năng tư duy logic, tự học một cách chủ động, làm việc theo nhóm và thuyết 

trình. 
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Thừa Thiên  Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG 
 

                   (Đã ký) 

PGS.TS. Trần Văn Hòa  

            

     

Về thái độ, hành vi và các giá trị giáo dục khác:  

a) Khả năng làm việc một cách khoa học, hiệu quả trong môi trường hội nhập quốc tế; 

b) Phong cách làm việc chuyên nghiệp, thái độ làm việc nghiêm túc, tuân thủ pháp luật 

và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.   

III 

Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, sinh 

hoạt cho 

người 

học 

- Được bồi dưỡng tăng cường tiếng Pháp trong 3 năm đầu tiên để có thể đạt được 

trình độ tiếng Pháp yêu cầu (DELF B1) để sang Pháp học vào năm cuối. 

- Được hỗ trợ làm thủ tục visa sang Pháp vào năm cuối. 

- Được hưởng nhiều ưu đãi trong năm cuối tại Pháp: 

+ Về học phí: Học phí không thay đổi so với 3 năm đầu tại Việt Nam. 

+ Về nhà ở: Được ở ký túc xác của trường. 

IV 

Chương 

trình đào 

tạo mà 

nhà 

trường 

thực hiện 

Chương trình đào tạo liên kết được xây dựng trên cơ sở phù hợp giữa chương trình 

đào tạo hiện tại ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế và 

ngành Tài chính - Ngân hàng của Đại học Rennes 1, đồng thời đáp ứng những yêu cầu của 

một chương trình giáo dục đại học theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.   

Thời gian đào tạo: 4 năm, trong đó 3 năm học tại Huế và năm cuối học tại Đại học 

Rennes 1, Pháp nếu đáp ứng các yêu cầu về kiến thức khoa học và tiếng Pháp. Khi hội đủ các 

điều kiện tốt nghiệp, sinh viên sẽ được cấp 2 bằng cử nhân do Đại học Rennes 1 - Pháp và 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế cấp.  

V 

Khả 

năng học 

tập, nâng 

cao trình 

độ sau 

khi ra 

trường 

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình có thể học tập, nghiên cứu ở các bậc cao hơn ngành 

Quản lý – Kinh tế trong nước cũng như nước ngoài, đặc biệt là tại Pháp và các quốc gia thuộc 

cộng đồng Pháp ngữ.  

VI 

Vị trí 

làm sau 

khi tốt 

nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân có thể làm việc tại các tổ chức tài chính, ngân hàng, 

trong khu vực kinh tế tư nhân cũng như khu vực kinh tế công, đặc biệt trong các doanh nghiệp 

Pháp ngữ và các doanh nghiệp nước ngoài khác.  
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           ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo chương trình đào tạo liên kết ngành Quản trị kinh 

doanh của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 - 2019 

STT Nội 

dung 

Trình độ đào tạo  

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

I  Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh  

  

Tuyển sinh đại học hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Mục 

tiêu 

kiến 

thức, 

kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ 

ngoại 

ngữ đạt 

được 

 
 1. Mục tiêu kiến thức 

*Kiến thức giáo dục đại cương 

a) Các kiến thức chung về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội, tâm lý học để có thể 

giải quyết được các vấn đề phát sinh trong công việc của nhà quản trị  

b) Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán, tin học và các công cụ xác 

suất, thống kê ứng dụng trong kinh tế và quản trị kinh doanh 

* Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế - quản lý 

c) Hiểu rõ các kiến thức chung về kinh tế học vi mô và vĩ mô và vận dụng các kiến 

thức này để giải thích sự thay đổi của các hiện tượng kinh tế xã hội 

d) Hiểu rõ các nguyên lý kế toán và tài chính – tiền tệ nhằm hỗ trợ nhà quản trị trong 

quá trình ra quyết định   

e) Hiểu rõ môi trường kinh doanh, cơ cấu tổ chức, nắm vững các chức năng quản trị 

căn bản của doanh nghiệp: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra  

* Kiến thức ngành – chuyên ngành 

f) Hiểu rõ khả năng thực thi các chức năng quản trị trong các lĩnh vực chiến lược, 

tài chính, marketing, nguồn nhân lực và ở các vị trí, cấp bậc quản trị khác nhau 

g) Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp 

h) Hiểu rõ cách thức, quy trình nghiên cứu trong kinh doanh và các công cụ thống kê 

trong kinh doanh 

i) Nắm vững hệ thống kiến thức toàn diện liên quan đến tổ chức sản xuất và điều hành 

dịch vụ, thương mại, quản trị chất lượng trong doanh nghiệp và hiểu rõ sự cần thiết của đạo 

đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong mọi quyết định của tổ chức 

j) Hiểu rõ cách thức nhận diện các cơ hội kinh doanh, rủi ro trong kinh doanh và khởi 

nghiệp thành công một dự án kinh doanh  

k) Nắm vững các lý thuyết liên quan đến hành vi tổ chức, quản trị sự thay đổi và đổi 

mới doanh nghiệp, lãnh đạo điều hành doanh nghiệp và các ứng dụng của hệ thống thông 

tin trong công tác quản trị kinh doanh 

l) Nắm vững các kiến thức bổ trợ liên quan đến việc phối hợp một cách có hệ thống 

toàn bộ các hoạt động chức năng của tổ chức trong môi trường toàn cầu như: thương mại 

điện tử, kinh doanh quốc tế, kế toán quản trị,… 
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2. Mục tiêu kỹ năng 
Về kỹ năng, sinh viên được đào tạo ngành QTKD chương trình liên kết sẽ đạt được 

một số kỹ năng cơ bản sau: 

* Kỹ năng cứng 

b) Kỹ năng nhận định cơ hội và khởi sự kinh doanh; xây dựng, phân tích và đánh giá 

các kế hoạch kinh doanh; đánh giá tiến độ và tài chính các dự án kinh doanh; xây dựng và 

triển khai chiến lược kinh doanh 

c) Kỹ năng lập luận tư duy, phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu 

quả trong môi trường kinh doanh  

d) Kỹ năng kiểm tra, điều chỉnh các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp 

e) Có khả năng soạn thảo và phân tích nội dung các loại hợp đồng kinh tế 

f) Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành học QTKD 

và kỹ năng vận dụng các công cụ thống kê để thực hiện xử lý và phân tích số liệu trong kinh 

doanh 

g) Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức QTKD: bao gồm khả năng cập nhật 

kiến thức, tổng hợp tài liệu, phân tích và phản biện kiến thức hiện tại, nghiên cứu để phát 

triển hay bổ sung kiến thức bằng tiếng Anh 

* Kỹ năng mềm 

h) Kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm 

i) Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả để đảm bảo hoàn thành các công việc đúng thời 

hạn  

j) Kỹ năng giao tiếp ứng xử, đàm phán, truyền đạt thông tin; thuyết trình trong môi 

trường quốc tế 

3. Mục tiêu thái độ 
a) Có ý thức tổ chức kỷ luật cao đối với bản thân cũng như công việc  

b)Tinh thần hợp tác, hòa đồng trong làm việc nhóm 

c) Có thái độ tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo và phản biện trong việc nêu ý 

kiến và giải quyết vấn đề 

d) Có tinh thần cầu tiến và học hỏi, có cam kết cao trong công việc 

e) Có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội, tuân thủ pháp luật và lập trường 

chính trị vững vàng 

3. Trình độ ngoại ngữ đạt được  

a) Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp, trong học thuật và nghiên cứu khoa 

học; trao đổi trực tiếp với các đồng nghiệp nước ngoài về chuyên môn; báo cáo khoa học 

trong các hội thảo quốc tế  

b) Có khả năng giao tiếp, làm việc bằng tiếng Anh trong các công ty đa quốc gia và 

trong môi trường quốc tế tương đương trình độ ngoại ngữ B2.  

III Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động 

hỗ trợ 

học tập, 

sinh 

hoạt 

cho 

người 

học 

  - Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các trường đại học, viện nghiên cứu kinh tế 

trong nước và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 đại học, viện nghiên cứu, tổ chức ở nhiều 

nước trên thế giới như: Đại học Công nghệ Dublin, Ireland; Đại sứ quán Ireland; Đại học 

Kalasin Thái Lan; Đại học Sofia, Bugaria, Đại học Chonbuk, Hàn Quốc;… Hàng năm, 

trường mời các giáo sư kinh tế đến giảng dạy, trao đổi một số môn học, tiếp nhận các sinh 

viên quốc tế đến học tập tại trường cũng như xét chọn sinh viên được học bổng đi trao đổi 

1 học kỳ tại các nước có nền giáo dục tiên tiến. Trường cũng nhận được sự hỗ trợ từ Đại sứ 

quán Ireland trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ việc giảng dạy và học tập của chương 

trình liên kết.  

- Trường có quan hệ hợp tác chặt chẽ và đã ký biên bản hợp tác với trên 50 doanh 

nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên Huế và Việt Nam, tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu 

thực tế theo môn học và thực tập sinh tại các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để sinh 

viên chương trình liên kết nghiên cứu và học tập, gắn kết giữa lý thuyết và thực tế. 

- Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường Việt Nam và 04 trung 

tâm chuyên môn đang hoạt động: (1) Trung tâm thông tin thư viện; (2) Trung tâm hỗ trợ 

sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; (3) Trung tâm dịch thuật; (4) Trung tâm đào tạo và tư 
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vấn Tài chính - Kế toán. Trong tương lai, trường sẽ thành lập các trung tâm chuyên ngành 

phù hợp đáp ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng dạy. 

 

IV Chươn

g trình 

đào tạo 

mà nhà 

trường 

thực 

hiện 

  Chương trình đào tạo liên kết ngành Quản trị kinh doanh được thiết kế với tổng số 

123 tín chỉ (không bao gồm giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất). Trong tổng số 123 

tín chỉ, các môn lý luận chính trị chiếm 10 tín chỉ, giáo dục chuyên nghiệp là 113 tín chỉ. Số 

tín chỉ phải tích lũy theo các khối kiến thức như sau (xem Bảng 1). 

 

Bảng 1: Cơ cấu chương trình liên kết ngành QTKD theo khối kiến thức 

Khối kiến thức Số tín chỉ 

1. Ngoại ngữ và các môn lý luận chính trị 16/34 

2. Kiến thức giáo dục đại cương 11/15 

3. Kiến thức cơ sở và chuyên sâu của 

ngành 

85/100 

4. Thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt 

nghiệp 

11 

Tổng cộng 123/160 

Chú ý: Tên môn học, số tín chỉ được thể hiện ở các bảng 2, bảng 3 và bảng 4 

 

Bảng 2: Ngoại ngữ và các môn lý luận chính trị 

TT 
Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số 

tín 

chỉ 

Tiếng Anh Bậc 4 (dành cho sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh B2) 

1 ENGL112 Tiếng Anh Bậc 4: Nghe 1 English Level 4: Listening 1 2 

2 ENGS112 Tiếng Anh Bậc 4: Nói 1 English Level 4: Speaking 1 2 

3 ENGR112 Tiếng Anh Bậc 4: Đọc 1 English Level 4: Reading 1 2 

4 ENGW11

2 
Tiếng Anh Bậc 4: Viết 1 English Level 4: Writing 1 

2 

5 
ENGG112 

Tiếng Anh Bậc 4: Ngữ 

pháp 
English Level 4: Grammar 

2 

6 ENGL122 Tiếng Anh Bậc 4: Nghe 2 English Level 4: Listening 2 2 

7 ENGS122 Tiếng Anh Bậc 4: Nói 2 English Level 4: Speaking 2 2 

8 ENGR122 Tiếng Anh Bậc 4: Đọc 2 English Level 4: Reading 2 2 

9 ENGW12

2 
Tiếng Anh Bậc 4: Viết 2 English Level 4: Writing 2 

2 

Tiếng Anh chuyên ngành 

10 ENGA122 Tiếng Anh Viết chuyên sâu Advanced English: Writing 2 

11 ENGE122 Tiếng Anh Kinh doanh và 

Quản trị 1 

English for Business and 

Management 2 

2 

12 ENGB122 Tiếng Anh Kinh doanh và 

Quản trị 2 

English for Business and 

Management 2 

2 

Các môn lý luận chính trị 

13 DHKH10

22 

Những nguyên lý căn bản 

của Chủ nghĩa Mác-Lênin 

1 

Maxist-Leninist Philosophy 1 

2 

14 DHKH10

23 

Những nguyên lý căn bản 

của Chủ nghĩa Mác-Lênin 

2 

Maxist-Leninist Philosophy 2 

3 

15 DHKH11

12 
Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh´s Ideology 

2 
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16 DHKH11

03 

Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

History of Vietnam 

Communist Party 

3 

Tổng cộng 16/3

4 

  

Bảng 3: Chương trình giáo dục thể chất và quốc phòng 

Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

GDTC101

5 

Giáo dục thể chất Physical Education  

GDQP101

7 

Giáo dục quốc 

phòng 

National Defence Education 

 

Bảng 4: Danh sách các môn học đại cương 

Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số tín 

chỉ 

HTTT104

3 

Toán ứng dụng trong kinh 

tế 

Applied Mathematics in 

Economics 
3 

HTTT105

3 
Tin học ứng dụng  

Computer Application in 

Business  
3 

DHKH10

62 
Pháp luật đại cương Basic Law (2) 

DHSP102

2 
Tâm lý học đại cương Basic Psychology (2) 

DHKH10

42 
Xã hội học đại cương Basic Sociology (2) 

LTLT123 
Phương pháp học tập ở bậc 

đại học 

Learning to Learn at Third 

Level 
3 

Tổng cộng 11/15 

 

Bảng 5a: Danh sách các môn học chuyên ngành  

T

T 

Mã môn 

học 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số tín 

chỉ 

1.  BLAW122 Luật kinh doanh Business Law 2 

2.  MIEC123 Kinh tế vi mô Microeconomics 3 

3.  
EBST214 

Thống kê kinh tế và kinh 

doanh  

Business and Economic 

Statistics  
4 

4.  MAEC213 Kinh tế vĩ mô Macroeconomics 3 

5.  
ACCT213 

Kế toán cho người ra quyết 

định 

Accounting for Decision 

Makers 
3 

6.  FMGT213 Quản trị căn bản Fundamentals of Management 3 

7.  MKTG223 Marketing  Marketing 3 

8.  MAEC223 Kinh tế quản lý Managerial Economics  3 

9.  
MGIS223 Hệ thống thông tin quản lý 

Management Information 

Systems  
3 

10.  
ECOM223 Thương mại điện tử E-commerce 3 

11.  MGTS223 Kỹ năng quản trị Management Skills (3) 

12.  
ECSR223 

Đạo đức kinh doanh và trách 

nhiệm xã hội doanh nghiệp 

Business Ethics and Corporate 

Social Responsibility 
(3) 
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13.  SERM313 Quản trị dịch vụ   Service Management 3 

14.  MKTM313 Quản trị Marketing Marketing Management 3 

15.  STRM313 Quản trị chiến lược Strategic Management 3 

16.  MACC313 Kế toán quản trị Managerial Accounting (3) 

17.  BUCO313 Giao tiếp trong kinh doanh Business Communication (3) 

18.  CHAM313 Quản trị thay đổi Managing Change (3) 

19.  BUNE313 Đàm phán trong kinh doanh Business Negotiation (3) 

20.  RISM323 Quản trị rủi ro Risk Management 3 

21.  ORBE323 Hành vi tổ chức Organisational Behaviour 3 

22.  ENTR323 Khởi sự doanh nghiệp Entrepreneurship 3 

23.  LEAD323 Lãnh đạo  Leadership  3 

24.  
IEPP323 Quản trị xuất nhập khẩu 

Import/Export Practices and 

Procedures 
(3) 

25.  TOUS413 Du lịch học  Tourism Studies  (3) 

26.  INTE324 Thực tập nghề nghiệp Internship 4 

27.  
POMT413 Quản trị sản xuất 

Production and Operations 

Management  
3 

28.  
BURM413 

Phương pháp nghiên cứu 

trong kinh doanh 
Business Research Methods  3 

29.  FMGT414 Quản trị tài chính Financial Management  4 

30.  HRMT413 Quản trị nhân lực Human Resource Management 3 

31.  QMGT413 Quản trị chất lượng Quality Management 3 

32.  SALE413 Quản trị bán hàng Sales Management 3 

33.  SCMT413 Quản trị chuỗi cung Supply Chain Management (3) 

34.  
INBU323 Kinh doanh quốc tế cơ bản 

Fundamentals of International 

Business  
(3) 

35.  

THES427 

Chuyên đề tổng hợp và 

chuyên đề tốt nghiệp/Khóa 

luận tốt nghiệp 

Final Thesis  2+5/7 

Tổng cộng 96/111 

 

Danh sách các môn học chuyên ngành học tại Viện công nghệ  Tallaght, Ireland trong năm 

4 thể hiện ở Bảng 5b. 

Bảng 5b: Danh sách các môn học chuyên ngành học tại ITT trong năm 4 

Kỳ 7 

Quản trị tài 

chính 1 

(Financial 

Management 

1) 

Quản trị 

nhân lực 

(Human 

Resource 

Manageme

nt) 

Du lịch 

học 1 

(Tourism 

Studies 1) 

Quản trị 

bán hàng 

(Sales 

Managem

ent) 

Kinh doanh 

điện tử 

(Digital 

Business) 

Tiếng 

Anh 

(English 

Languag

e) 

Kỳ 8 

Quản trị tài 

chính 2 

(Financial 

Management 

2) 

Phương 

pháp 

nghiên cứu 

(Research 

Methods) 

Du lịch 

học 2 

(Tourism 

Studies 2) 

Phát triển 

doanh 

nghiệp 

(Enterpris

e 

Developm

ent) 

Quản trị tác 

nghiệp và 

chất lượng 

(Operations 

& Quality 

Management

) 

Tiếng 

Anh 

(English 

Languag

e) 
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V Khả 

năng 

học tập, 

nâng 

cao 

trình độ 

sau khi 

ra 

trường 

  Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị cùng với khả năng tốt về tiếng Anh, 

sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình liên kết ngành QTKD có khả năng:  

- Tiếp tục học ở bậc cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ở các cơ sở đào tạo trong nước hoặc 

nước ngoài 

- Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các kiến thức và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng 

yêu cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân sự ở đơn vị công tác. 

 

VI Vị trí 

làm 

việc 

sau khi 

tốt 

nghiệp 

ở các 

trình độ  

 
 Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và quốc 

tế và các cơ quan quản lý ở các vị trí như:  

- Chuyên viên ở nhiều bộ phận khác nhau như phòng kinh doanh, phòng tổ chức – 

hành chính, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng quản lý chất lượng, phòng xuất nhập 

khẩu.. của các công ty trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hoặc dịch vụ 

- Trợ lý và thư ký ban giám đốc/hội đồng quản trị/lãnh đạo các công ty, tổ chức trong 

nước và quốc tế 

- Cán bộ quản lý nhân sự, sản xuất, kinh doanh, thị trường ở các cơ quan quản lý nhà 

nước các cấp  

- Nhà quản trị ở các cấp bậc khác nhau 

- Sinh viên có thể trở thành nhà khởi nghiệp, chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

- Nghiên cứu viên và giảng viên về QTKD trong các trường đại học, cao đẳng, trung 

cấp 

 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                                                             HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

PGS.TS. Trần Văn Hòa 
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           ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo CTTT Kinh tế - Tài chính 

của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 - 2019 

 
STT Nội dung Trình độ đào tạo  

Tiến sĩ Thạc 

sĩ 

Đại học 

I Điều kiện 

đăng ký 

tuyển sinh  

  
Tuyển sinh đại học hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

II Mục tiêu 

kiến thức, 

kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ 

ngoại ngữ 

đạt được 

  1. Mục tiêu kiến thức 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Kinh doanh nông 

nghiệp, sinh viên nắm vững các kiến thức sau: 

* Kiến thức giáo dục đại cương 

- Các kiến thức chung về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội để có thể 

giải quyết được các vấn đề phát sinh trong công việc của nhà quản lý kinh tế 

- tài chính và các tổ chức kinh tế.  

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán, tin học và các 

công cụ xác suất, thống kê ứng dụng trong kinh tế - tài chính và quản lý kinh 

doanh trong lĩnh vực kinh tế và tài chính 

* Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế - tài chính 

- Hiểu rõ các kiến thức chung về kinh tế học và vận dụng các 

kiến thức này để giải thích sự thay đổi của các hiện tượng kinh 

tế xã hội.  

- Nắm rõ các nguyên lý kế toán và tài chính – tiền tệ nhằm hỗ trợ 

nhà quản trị trong quá trình ra quyết định   

* Kiến thức ngành – chuyên ngành 

-  Phân tích và đề xuất các chính sách nhằm nâng cao hiệu quả sử 

dụng các nguồn lực trong kinh tế - tài chính. Phân tích và ra các 

quyết định hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động sản 

xuất của doanh nghiệp.  

-  Phân tích, xử lý và ra các quyết định liên quan đến các hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp như các quyết 

định Marketing; quyết định tài chính. 

- Nắm bắt được các kiến thức chung về khoa học xã hội như: triết 

học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh và kiến thức xã hội khác  

2. Mục tiêu kỹ năng 
- Thu thập thông tin, xử lý số liệu và viết báo cáo liên quan đến 

lĩnh vực kinh tế- tài chính 

- Kỹ năng phát hiện, thu thập và phân tích thông tin về các vấn đề 

thực tiễn kinh tế xã hội cũng như của doanh nghiệp và đề xuất 

các giải pháp kiến nghị để giải quyết vấn đề; 

- Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức, gồm khả năng tổng 

hợp tài liệu, phân tích và phản biện vấn đề liên quan đến kinh và 

tài chính; 

- Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; 
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- Kỹ năng tư duy và lập luận về các vấn đề liên quan đến kinh tế, 

kinh tế và tài chính; 

- Kỹ năng nghiên cứu và dự báo xu hướng phát triển các vấn đề về 

kinh tế, kinh tế và tài chính của doanh nghiệp. 

 3. Mục tiêu thái độ 

 Có ý thức trách nhiệm của một người công dân; có thái độ, đạo đức 

nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tác phong làm 

việc nghiêm túc. 

 Có khả năng tập hợp quần chúng, phát huy trí tuệ tập thể. 

 Có phương pháp làm việc khoa học; biết phân tích và giải quyết vấn 

đề phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của đơn vị; biết đúc kết kinh nghiệm 

để hình thành tư duy sáng tạo. 

4. Trình độ ngoại ngữ đạt được  

- Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, trong học thuật và nghiên 

cứu khoa học ở mức độ tối thiểu B2 khung Châu Âu;  

 

III Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

  - Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các trường đại học, viện 

nghiên cứu kinh tế trong nước và thiết lập quan hệ hợp tác với 

hơn 40 đại học, viện nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới như: 

Đại học Sydney; Đại học Công nghệ Dublin, Ireland; Đại học 

Kalasin Thái Lan; Đại học Sofia, Bugaria, Đại học Chonbuk, Hàn 

Quốc;…Hàng năm, trường mời các giáo sư kinh tế đến giảng dạy, 

trao đổi một số môn học, tiếp nhận các sinh viên quốc tế đến học 

tập tại trường cũng như xét chọn sinh viên được học bổng đi trao 

đổi 1 học kỳ tại các nước có nền giáo dục tiên tiến.  

- Trường có quan hệ hợp tác chặt chẽ và đã ký biên bản hợp tác với 

trên 50 doanh nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên Huế và Việt Nam, 

tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu thực tế theo môn học và 

thực tập sinh tại các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để sinh 

viên nghiên cứu và học tập, gắn kết giữa lý thuyết và thực tế. 

- Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường 

Việt Nam và 04 trung tâm chuyên môn đang hoạt động: (1) Trung 

tâm thông tin thư viện; (2) Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ 

doanh nghiệp; (3) Trung tâm dịch thuật; (4) Trung tâm đào tạo và 

tư vấn Tài chính - Kế toán. Trong tương lai, trường sẽ thành lập 

các trung tâm chuyên ngành phù hợp đáp ứng nhu cầu xã hội và 

hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng dạy. 

 

IV Chương 

trình đào 

tạo mà 

nhà 

trường 

thực hiện 

  
TT 

Mã học 

phần 
Tên học phần Số TC 

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG  

I.1. Lý luận chính trị 10/10 

1 PHIL112 
Những nguyên lý căn bản của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin 1 
2 

2 PHIL123 
Những nguyên lý căn bản của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2 
3 

3 HCMI112 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

4 VSPS113 
Đường lối cách mạng của ĐCS Việt 

Nam 
3 

I.2. Tiếng Anh 6/24 

1 ENGL112 Tiếng Anh Bậc 4: Nghe 1 2 
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2 ENGS112 Tiếng Anh Bậc 4:  Nói 1 2 

3 ENGR112 Tiếng Anh Bậc 4: Đọc 1 2 

4 ENGW112 Tiếng Anh Bậc 4: Viết 1 2 

5 ENGG112 Tiếng Anh Bậc 4: Ngữ Pháp 2 

6 ENGL122 Tiêng Anh Bậc 4:  Nghe 2 2 

7 ENGS122 Tiếng Anh Bậc 4: Nói 2 2 

8 ENGR122 Tiếng Anh Bậc 4: Đọc 2 2 

9 ENGW122 Tiếng Anh Bậc 4: Viết 2 2 

10 ENGA122 Tiếng Anh Viết nâng cao 2 

11 ENGF122 Tiếng Anh Tài chính 2 

12 ENGE122 Tiếng Anh Kinh tế 2 

I.3. Khoa học – xã hội nhân văn – Toán – Tin học – Khoa học 

tự nhiên – Công nghệ – Môi trường 
16/28 

1 ECOI214 Nhập môn Kinh tế vi mô 4 

2 ECOA214 Nhập môn Kinh tế vĩ mô 4 

3 EBST214 Thống kê Kinh tế và Kinh doanh 1 (4) 

4 ECMT214 Kinh tế lượng (4) 

5 MATH214 Toán ứng dụng (4) 

6 MATH224 Mô hình toán (4) 

7 PSYC214 Tâm lý học (4) 

I.4. Thể chất và Giáo dục quốc phòng  

1 PHYS1001 Giáo dục thể chất  

2 DEFE1001 Giáo dục quốc phòng  

II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP  

II.1. Kiến thức cơ sở ngành  32/44 

1 FACC214 Nhập môn kế toán tài chính 4 

2 ECOI224 Kinh tế vi mô trung cấp 4 

3 ECOA224 Kinh tế vĩ mô trung cấp 4 

4 FINC214 Tài chính doanh nghiệp 1 4 

5 PECO224 Kinh tế công (Public Economics) (4) 

6 MACC224 Nhập môn kế toán quản trị (4) 

7 MPRA224 Phân tích thị trường và giá cả  (4) 

8 MKTG224 Nguyên lý marketing (4) 

 9 ACCT224 Kế toán Doanh nghiệp (4) 
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10 ELAW224 Luật Kinh tế (4) 

11 APOP314 Tối ưu hóa ứng dụng (4) 

II.2. Kiến thức ngành và chuyên sâu của ngành 64/92 

1 IECO324 Kinh tế quốc tế  4 

2 FINC314 Tài chính doanh nghiệp 2 4 

3 IFIM314 Quản trị tài chính quốc tế 4 

4 DECO324 Kinh tế Phát triển  4 

5 INPM324 Đầu tư và Quản lý danh mục đầu tư 4 

6 EECO414 Kinh tế môi trường 4 

7 FIRM414 Quản trị rủi ro tài chính 4 

8 AGEC314 Kinh tế nông nghiệp (4) 

9 PREC324 Kinh tế sản xuất (4) 

10 EBST314 Thống kê Kinh tế và Kinh doanh 2 (4) 

11 IPDA314 Lập và phân tích dự án đầu tư (4) 

12 FIBM314 Quản trị tài chính ngân hàng (4) 

13 MECO314 Thương mại quốc tế  (4) 

14 RMET324 Phương pháp nghiên cứu (4) 

15 QPMT324 
Các phương pháp lập kế hoạch định 

lượng 
(4) 

16 DSTO324 Chứng khoán phái sinh  (4) 

17 MKTR324 Nghiên cứu Marketing (4) 

18 INEN324 Sát nhập và mua bán công ty (4) 

19 CBAS414 Phân tích lợi ích – chi phí (4) 

20 ADEC414 Kinh tế Phát triển nông nghiệp  (4) 

21 STOM414 
Kinh doanh và giao dịch trên thị 

trường chứng khoán 
(4) 

22 ENTE414 Khởi sự doanh nghiệp (startup) (4) 

23 PFIN414 Tài chính công (4) 

II.3. Thực tập nghề nghiệp  4/4 

 INTS 334 Thực tập nghề nghiệp 4 

II.4. Thực tập cuối khóa  8/8 

 AFNR428 Thực tập cuối khóa (khóa luận) 8 

 Tổng cộng  
 

V Khả năng 

học tập, 

nâng cao 

  Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, sinh viên sau khi 

tốt nghiệp ngành Kinh doanh nông nghiệp có khả năng:  
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trình độ 

sau khi ra 

trường 

- Tiếp tục học ở bậc cao hơn (Thạc sỹ, Tiến sĩ) và có điều kiện học liên 

thông sang các ngành đào tạo khác ở các cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước 

ngoài 

- Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các kiến thức và kỹ năng còn thiếu 

nhằm đáp ứng yêu cầu của vị trí công tác.   

VI Vị trí làm 

việc sau 

khi tốt 

nghiệp ở 

các trình 

độ  

  - Làm cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan sự nghiệp nhà 

nước trong lĩnh vực quản lý kinh tế và tài chính; 

- Làm quản lý, nhân viên ở các loại hình doanh nghiệp Việt Nam và 

các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài có liên quan đến kinh tế  

và quản lý tài chính, ngân hàng và chứng khoán,  

- Làm giảng viên, nghiên cứu viên tham gia giảng dạy, nghiên cứu 

trong lĩnh vực kinh tế /tài chính tại các trường đại học, viện nghiên 

cứu; 

- Tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực kinh tế 

nông nghiệp; 

- Có thể học tiếp chương trình sau đại học theo ngành/chuyên ngành 

có liên quan ở trong nước hoặc nước ngoài. 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

                                                             HIỆU TRƯỞNG  

(Đã ký) 

PGS.TS. Trần Văn Hòa 



1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế 

Cam kết chất lượng giáo dục 

BẬC SAU ĐẠI HỌC 
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                 ĐẠI HỌC HUẾ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 
 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Quản lý kinh tế 

của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 - 2019 

 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

Điều kiện tuyển sinh do Đại học Huế quy định trong Thông báo tuyển sinh cao học 

hàng năm theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 

15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

Quyết định 2070/QĐ-ĐHH ngày 14/11/2014 của Giám đốc Đại học Huế 

II 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt 

được 

- Về kiến thức: Cung cấp cho học viên các kiến thức theo hướng chuyên sâu về khoa 

học quản lý nói chung, Quản lý Kinh tế nói riêng; Cập nhật và nâng cao các kiến thức 

kinh tế học hiện đại - các tri thức công cụ để phân tích các vấn đề kinh tế đương đại; 

Giúp cho học viên am hiểu các qui luật chung và đặc điểm riêng của các lĩnh vực kinh 

tế liên quan đến nghề nghiệp của học viên; Trang bị cho học viên kiến thức về lập kế 

hoạch, quản lý phát triển kinh tế; tổ chức lãnh đạo, kiểm tra các chương trình chính 

sách phát triển kinh tế cấp tỉnh, huyện và cơ sở, tổ chức kinh tế; Trang bị cho học viên 

kiến thức cần thiết để phân tích đánh giá các vấn đề kinh tế xã hội và hoạch định chiến 

lược phát triển kinh tế xã hội địa phương. 

- Về kỹ năng: Nâng cao kỹ năng tư duy lý luận, phân tích và tổng hợp của học viên; 

hoàn thiện kỹ năng phát hiện và xử lý các vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế và 

quản lý; Trang bị cho học viên kỹ năng lãnh đạo và năng lực làm việc độc lập trong 

các tổ chức kinh tế và cơ quan quản lý các cấp; Có thể sử dụng tốt các công cụ quản lý 

tiên tiến; Có các kỹ năng phân tích và ra quyết định, kỹ năng quản lý và tổ chức sản 

xuất-kinh doanh, quản lý tài chính, quản lý nhân lực, lập kế hoạch, quản lý sự thay đổi, 

quản lý rủi ro trong các tổ chức kinh tế và cơ quan quản lý từ cấp trung ương đến địa 

phương. Có kỹ năng tốt trong giao tiếp và đàm phán. 

- Về thái độ người học: Có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt; Có sức khoẻ 

tốt, yêu thích và tâm huyết với nghề đã chọn; Đáp ứng được yêu cầu công tác cho mọi 

thành phần kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội khác về 

lĩnh vực kinh tế và Quản lý Kinh tế. 

Về trình độ ngoại ngữ đạt được: Đạt trình độ ngoại ngữ Anh văn tương đương cấp 

độ B1 hoặc từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại 

học Huế 

III 

Các chính sách, 

hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

- Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh tế môi trường Việt Nam và 04 trung 

tâm chuyên môn đang hoạt động: (l) Trung tâm thông tin thự viện; (2) Trung tâm hỗ 

trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp. (3) Trung tâm dịch thuật, (4) Trung tâm đào 

tạo và tư vẫn Tài chính - Kế toán. Trong tương lai, trường sẽ thành lập các trung tâm 

chuyên ngành phù hợp đáp ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng 

dạy. 

- Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các trường đại học, viện nghiên cứu kinh tế 

trong nước và thiết lập quan hệ hợp tác với bơn 40 đại học, viện nghiên cứu ở nhiều 

nước trên thế giới như: Đại học Chaopraya, Thái Lan; Trường cao đẳng 

Viriyalainakhonsawan, Thái Lan; Đại học Rennes 1, Pháp; Đại học Công nghệ 

Rajamangala, Thái Lan; Khoa Nông nghiệp, Thực phẩm và Tải nguyên thiên nhiên, 

Đại học Sydney; Đại bọc Khoa học ứng dụng IMC, Krems, Áo; Đại học Sofla, 

Bugaria; Viện công nghệ Tallagh, Alen; Công ty Hanesbrand, Hoa Kỳ; Tổ chức Oxfod 

Intellet Anh; Đại học Hoseo Hàn Quốc... Hàng năm, trường mời các giáo sư kinh tế 

đến giảng dạy, trao đối một số môn học, lĩnh vực liên quan như các giáo sư của 

Fulbright, Nhật Bản, Thái Lan...  

- Tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cửu thực tế theo môn học đề người học nghiên 

cứu và học tập.  
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IV 

Chương trình đào 

tạo mà nhà trường 

thực hiện 

Chương trình đào tạo do Hiệu trưởng ký ban hành dưới sự phê duyệt của Giám đốc 

Đại học Huế theo quy định Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định 2070/QĐ-ĐHH ngày 

14/11/2014 của Giám đốc Đại học Huế. 

Chương trình đào tạo theo 2 định hướng: Nghiên cứu và Ứng dụng 

V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ 

sau khi ra trường 

Trên nên tảng kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, học viên sau khi tốt nghiệp thạc 

sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế có khả năng: 

+ Tiếp tục học ở bậc cao hơn (Tiến sĩ) ở các cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài 

+ Quản lý và tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ khi quy hoạch phát triển 

nhân sự ở đơn vị công tác 

VI 
Vị trí làm sau khi 

tốt nghiệp 

Người tốt nghiệp thạc sĩ Quản lý Kinh tế có thể đảm nhận các vị trí công tác sau: 

- Cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế ở các cơ quan, ban ngành chức năng cấp của 

trung ương và địa phương; 

- Tổng giám đốc, cán bộ lãnh đạo của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh 

nghiệp, xí nghiệp; 

 - Chuyên gia tư vấn chính về kinh tế, quản lý và kinh doanh trong nước và thế giới; 

- Giảng viên chính giảng dạy, cán bộ nghiên cứu chính trong các trường đại học, cao 

đẳng, các viện nghiên cứu kinh tế, các trung tâm nghiên cứu có liên quan. 

 

  Thừa Thiên Huế, ngày     tháng      năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 
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Chất lượng giáo dục thực tế 



3 

 

 ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

 
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế 

của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 - 2019 

 
A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 
Cao đẳng sư 

phạm 

Trung cấp sư 

phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa 

làm 

vừa học 

  Tổng số                 

1 Khối ngành I                 

2 Khối ngành II             

3 Khối ngành III    509         

4 Khối ngành IV             

5 Khối ngành V             

6 Khối ngành VI             

7 Khối ngành VII             
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C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1  Triết học 

- Củng cố tri thức triết học cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội – nhân 

văn; nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là 

đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

- Hoàn thiện và nâng cao kiến thức triết học trong chương trình Lý luận chính trị ở bậc đại học 

nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo các chuyên ngành khoa học xã hội – nhân văn ở trình độ sau đại 

học.  

4 Kỳ 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình (tiểu 

luận, bài tập): 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 60%  

2 
Ngoại ngữ 

(Tiếng Anh)  

Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt 

nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ 
(4) Kỳ 1   

3 Kinh tế vi mô 

Môn học kinh tế học vi mô sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản và nâng cao về các vấn 

đề lý thuyết kinh tế học và các nghiên cứu tình huống: lý thuyết về lợi ích, lý thuyết về sản xuất, lý 

thuyết về chi phí, các cấu trúc thị trường và thị trường các yếu tố sản xuất.  

3 Kỳ 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình (tiểu 

luận, bài tập): 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 60%  

4 Kinh tế vĩ mô 

Học phần này nhằm trang bị một số nội dung kinh tế vĩ mô nâng cao trên cơ sở người học đã có 

những hiểu biết về các lý thuyết nền tảng và cơ bản của kinh tế vĩ mô ở bậc đại học. Các mối quan 

hệ kinh tế vĩ mô, đặc biệt là những quan hệ gắn kết giữa thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ 

được tập trung giải quyết; Các mô hình tăng trưởng kinh tế, tiêu dùng và đầu tư, lạm phát và thất 

nghiệp… những bài học kinh nghiệm từ các nước trong quản lý kinh tế vĩ mô cũng được đi sâu 

phân tích. Các chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ nhằm ổn định và phát triển nền kinh tế để 

đối phó với tình trạng thất nghiệp, lạm phát, suy thoái kinh tế và thâm hụt ngân sách nhà nước 

trong bối cảnh mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế được trình bày một cách có hệ thống và đề cập 

sâu hơn. 

3 Kỳ 1 

5 
Phương pháp 

nghiên cứu 

Nội dung học phần này bao gồm những vấn đề lý luận chung về khoa học, nghiên cứu khoa học và 

phương pháp NCKH. Từ đó, đi sâu trình bày những vấn đề chủ yếu trong phương pháp NCKH 

kinh tế như: chọn hướng nghiên cứu và xác định tên đề tài; lựa chọn phương pháp nghiên cứu; nêu 

các giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu; tham khảo, tích lũy tài liệu thứ cấp và điều tra số liệu sơ cấp, 

xử lý, tổng hợp và phần tích tài liệu. Đồng thời học phần còn trình bày việc vận dụng các phương 

pháp thống kê và toán kinh tế trong NCKH kinh tế như: phân tích các mức độ của hoạt động kinh 

tế - xã hội, dãy số thời gian, chỉ số, phân tích nhân tố hồi quy tương quan, kiểm định thống kê và 

mô hình toán kinh tế. Những yêu cầu cơ bản và kết cấu của đề tài luận văn thạc sĩ cũng được đề 

cập một cách có hệ thống trong học phần này. Tất cả những vấn đề này giúp cho người học vừa 

nắm được phương pháp NCKH kinh tế vừa có thể vận dụng để tiến hành nghiên cứu một đề tài 

xác định, đặc biệt là luận văn thạc sĩ. 

3 Kỳ 1 

6 
Kinh tế quốc 

tế 

Học phần Kinh tế quốc tế nghiên cứu các quy luật và xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới, 

lý thuyết thương mại và chính sách thương mại quốc tế; sự di chuyển quốc tế về các yếu tố sản 
(3) Kỳ 1 
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xuất, hệ thống tài chính và cán cân thanh toán của các quốc gia. Lý thuyết thương mại quốc tế 

phân tích các căn cứ và lợi ích đạt được từ việc trao đổi thương mại quốc tế. Lý thuyết chính sách 

thương mại quốc tế nghiên cứu cơ sở của chính sách thương mại, các công cụ và biện pháp được 

sử dụng và xem xét ảnh hưởng của các biện pháp đó. Sự di chuyển quốc tế về các yếu tố sản xuất 

được phân tích về cả nguyên nhân, xu hướng và sự ảnh hưởng của nó đến các quốc gia. Hệ thống 

tài chính tiền tệ và cán cân thanh toán của quốc gia được phân tích khái quát quá trình hình thành, 

sự phát triển cũng như các tác động của các mối quan hệ tài chính tiền tệ đến nền kinh tế thế giới 

và các quốc gia. 

7 

Phân tích 

chính sách 

kinh tế - xã 

hội 

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống chính sách, cách tiến hành xây dựng 

và tổ chức thực hiện chính sách, phương pháp phân tích chính sách và một số chính sách kinh tế 

xã hội chủ yếu hiện hành. Giúp người học xác định những tác động tích cực, tiêu cực, trực tiếp và 

gián tiếp của chính sách kinh tế xã hội; giúp cho các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản 

lý và thực hiện chính sách lựa chọn phương án chính sách tối ưu, đồng thời có biện pháp sửa đổi, 

bổ sung hay thay thế để hoàn thiện chính sách kinh tế xã hội; 

Có thể giúp học viên hình thành nhiều quan điểm mới, sáng tạo nhờ những kết quả có được từ 

phân tích chính sách, trong khi ở nước ta, chính sách được xem như là lĩnh vực còn rất yếu và 

chưa được hoàn thiện. Học viên sẽ được nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp luận về chính 

sách, phân tích chính sách và hướng đến nghiên cứu các lĩnh vực mới, chính sách mới tác động 

phát triển kinh tế xã hội tốt hơn, hiệu quả hơn trong bối cảnh hiện nay. 

(3) Kỳ 1 

8 
Kinh tế phát 

triển 

Kinh tế học phát triển là một trong những môn khoa học mới ra đời trong khoa học và khoa học 

kinh tế. Nó kế thừa và phát triển những kiến thức của các môn kinh tế học đi trước như: Kinh tế 

học vi mô, vĩ mô, Kinh tế chính trị, lịch sử các học thuyết kinh tế...Kinh tế học phát triển ra đời do 

nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thế giới và đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt 

Nam. 

Kinh tế học phát triển là một chuyên ngành kinh tế chuyên nghiên cứu về nền kinh tế đặc thù của 

các nước đang phát triển với cách phân tích và phương pháp luận riêng để làm sáng tỏ, hiểu rõ nền 

kinh tế của các nước đang phát triển. Môn học còn trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản 

trong việc nhận thức, phân tích, vận dụng các quan điểm của các trường phái kinh tế học cũng như 

những bài học thực tiễn của các quốc gia đi trước và giúp cho các nước đang phát triển có thêm cơ 

sở căn cứ để lựa chọn được con đường phát triển phù hợp của mình. 

Ở trình độ Đại học sinh viên học những lý luận cơ bản của Kinh tế học phát triển. Hầu hết sinh viên 

chuyên ngành kinh tế đều được học môn học này tuy nhiên các chuyên ngành khác hầu hết chưa học. 

Ở trình độ thạc sĩ học phần dựa vào các nguyên lý cơ bản để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm vận 

dụng vào thực tiễn cho học viên. Đặc biệt quan tâm đến kinh nghiệm phát triển của các quốc gia đi 

trước và liên hệ với thực tiễn hiện nay của thế giới, địa phương và đơn vị học viên đang công tác.  

Thực tiễn đã chứng minh những thành tựu cơ bản của Việt nam thời gian qua chứng tỏ con đường cơ 

(2) Kỳ 1 



6 

 

bản mà chúng ta lựa chọn là đúng đắn. Tuy nhiên vấn đề đặt ra hiện nay là Việt nam cần tiếp tục cập 

nhật sự thay đổi nhanh chóng của thế giới để lựa chọn những bước đi phù hợp nhằm thực hiện mục 

tiêu phát triển bền vững. Đây cũng là những nội dung yêu cầu mà môn Kinh tế phát triển nghiên cứu 

và đáp ứng. 

9 
Kinh tế đầu 

tư 

Những vấn đề lý luận chung về kinh tế trong hoạt động đầu tư (khái niệm và bản chất của đầu tư 

nói chung và đầu tư phát triển nói riêng; vai trò và đặc điểm của đầu tư phát triển trong nền kinh 

tế, lý thuyết đầu tư). 

(2) Kỳ 1 

10 
Kinh tế công 

cộng 

Học phần bao gồm 6 chương trong đó chương 1 sẽ cung cấp một cái nhìn khái quát nhất về khu 

vực công và chính phủ; Tập trung trả lời câu hỏi: Vì sao chính phủ cần can thiệp vào nền kinh tế 

thị trường; Chức năng, nguyên tắc và những hạn chế trong sự can thiệp của Chính phủ; Đối tượng, 

nội dung, phương pháp nghiên cứu môn học KTCC. Chương 2 tập trung làm rõ vai trò của chính 

phủ nhằm khắc phục những thất bại chính của thị trường dẫn đến sự phân bổ phi hiệu quả các 

nguồn lực xã hội, bao gồm: độc quyền; ngoại ứng; hàng hóa công cộng; thông tin không đối xứng. 

Chương 3: Phân tích các vấn đề liên quan đến công bằng trong phân phối thu nhập. Đói nghèo và 

nỗ lực xóa đói giảm nghèo trên thế giới cũng như ở Việt nam. Đây là nội dung mang tính đặc thù 

đối với vai trò của chính phủ ở các nước đang phát triển. Chương 4: Phân tích kết hợp cả hai vai 

trò của chính phủ là ổn định kinh tế vĩ mô và đại diện cho quyền lợi quốc gia trong các hoạt động 

hợp tác quốc tế. Chương 5 đi sâu vào các nguyên tắc ra quyết định công cộng trong cơ chế dân 

chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Các hạn chế của chính phủ do các thể chế chính trị nhằm hiểu 

được vì sao can thiệp của chính phủ không phải lúc nào cũng đạt được mục tiêu như mong muốn. 

Chương 6 nhằm trả lời câu hỏi: “Nếu chính phủ đã quyết định can thiệp thì can thiệp bằng cách 

nào?” Do đó chương này giới thiệu các công cụ chính sách cơ bản mà chính phủ sử dụng để can 

thiệp vào nền kinh tế.  

(2) Kỳ 1 

11 
Tài chính 

công 

Nội dung của học phần Tài chính Công tập trung nghiên cứu vai trò và quy mô của khu vực công; 

sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh; các công cụ phân tích lý thuyết tài chính công; ngoại tác; 

phân tích chính sách chi tiêu công, gồm các công cụ phân tích ngân sách, hàng hóa công, phân tích 

lợi ích và chi phí, lựa chọn công. 

(2) Kỳ 2 

12 
Quản lý dự 

án 

Quản lý dự án đầu tư là một học phần thuộc khối kiến thức khoa học quản lý, nhằm phát triển và 

nâng cao các kiến thức mà học viên đã học hoặc đã nghiên cứu ở bậc đại học, như: các phương 

pháp luận về lập, phân tích và tổ chức quản lý các dự án đầu tư. Trên cơ sở đó, sau khi học xong 

học viên có thể vận dụng các kiến thức đã học để thiết lập các dự án đầu tư, phân tích và lựa chọn 

dự án, tham gia quản lý, kiểm soát quá trình thực hiện dự án ở các góc độ là nhà đầu tư, cán bộ 

quản lý hay cơ quan thẩm định và tài trợ dự án.  

Quản lý dự án là học phần bắt buộc đối với hầu hết các chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ quản 

lý kinh tế, quản lý ứng dụng ở các cơ sở giáo dục đại học. 

3 Kỳ 2 

13 Quản trị nhân Quản trị nguồn nhân lực là chức năng quan trọng nhất không thể thiếu trong bất kỳ tổ chức nào. 3 Kỳ 2 
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lực Tất cả các nhà quản tri đều tham gia nhiều hay ít vào công tác quản trị nguồn nhân lực. Học phần 

trình bày trang bị các kiến thức về: vai trò, chức năng quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức; 

những ảnh hưởng, ràng buộc của pháp luật, công nghệ, môi trường cạnh tranh tới quản trị nguồn 

nhân lực; phân tích công việc và định mức lao động; lập kế hoạch nguồn nhân lực; xây dựng chính 

sách và tổ chức tuyển dụng; đào tạo & phát triển nhân viên, đánh giá thành tích công tác của nhân 

viên; xây dựng chính sách và thực hành các hình thức trả lương bổng và đãi ngộ đối với lao động, 

tạo môi trường làm việc và xây dựng văn hóa tổ chức, xử lý các quan hệ lao động. 

14 

Quản lý tài 

nguyên môi 

trường 

Học phần này thảo luận mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế với tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường và ngược lại, các mô hình quản lý tài nguyên môi trường, các công cụ quản lý tài nguyên 

môi trường. Những nội dung này được sử dụng để có những quyết định đúng đắn, đảm bảo quản 

lí, khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên môi trường một cách hiệu quả. 

3 Kỳ 2 

15 Kinh tế vùng 

Các hoạt động kinh tế của con người gắn liền với không gian lãnh thổ, được tổ chức thành hệ 

thống vùng/vùng kinh tế rất đa dạng, có quy mô, nội dung và cơ cấu khác nhau. Việc nghiên cứu 

về mặt kinh tế và quản lý phát triển vùng kinh tế đồng thời hoạch định những chính sách phát triển 

trong bối cảnh không gian vùng kinh tế có ý nghĩa quan trọng đối với quản lý và phát triển kinh tế 

- xã hội của một quốc gia.  

Nội dung của môn học này nhằm nghiên cứu những tác động qua lại giữa điều kiện không gian và 

các hoạt động kinh tế - xã hội, sử dụng các lý thuyết, mô hình và các công cụ phân tích chính sách 

để hoạch định các chính sách phát triển kinh tế vùng. Nói cách khác, môn học này lý giải và đề 

xuất giải quyết các nội dung và vấn đề phát triển kinh tế vùng bằng các kiến thức kinh tế đa ngành 

nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế một cách hiệu quả và bền vững đối với vùng và toàn bộ 

hệ thống nền kinh tế quốc dân. 

Nghiên cứu học phần này giúp cho người học nâng cao nhận thức để vận dụng vào thực tiễn phù 

hợp nhằm khai thác, sử dụng các nguồn lực tiết kiệm, có hiệu quả, bảo đảm cho việc phát triển 

kinh tế-xã hội theo hướng bền vững. 

Các phương pháp nghiên cứu là: logic-lịch sử, phân tích-tổng hợp, so sánh, thống kê, mô hình 

toán học. Thực hiện phương châm lý luận liên hệ với thực tiễn để nâng cao năng lực vận dụng 

thực tiễn. 

3 Kỳ 2 

16 

Quản lý Nhà 

nước về kinh 

tế 

Trong nền kinh tế thị trường vai trò của Nhà nước là rất quan trọng trong việc tạo khả năng cho 

nền kinh tế phát triển ổn định, vững chắc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 

bằng, văn minh. Tuy nhiên, để đặt mục tiêu đó Nhà nước với bộ máy quản lý kinh tế của mình 

phải làm những việc gì, làm việc đó như thế nào là điều phải bàn một cách kỹ lưỡng. 

Môn học quản lý Nhà nước về kinh tế với mục tiêu cung cấp cho học viên các nội dung về quy 

luật và lý thuyết hệ thống, cách vận dụng chúng trong quản lý kinh tế; Vai trò của nhà nước trong 

nền kinh tế, những chức năng, nhiệm vụ mà Nhà nước phải làm nhằm đạt mục tiêu quản lý kinh tế 

- xã đề ra trong từng thời kỳ nhất định; Nghiên cứu các hình thức và phương pháp quản lý kinh tế 

(2) Kỳ 2 



8 

 

chủ yếu và cách vận dụng trong thực tiễn… 

17 

Phương pháp 

phân tích 

định lượng 

Các Phương pháp Phân tích Định lượng được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên khả năng đánh 

giá và sử dựng các công cụ phân tích định lượng trong nghiên cứu kinh tê. Vì thế nội dung của 

môn học gồm có 3 phần chính:  

- Ứng dụng phân tích thống kê trong quản lý kinh tế  

- Ứng dụng phân tích hồi qui trong quản lý kinh tế 

- Ứng dụng phân tích các nhân tố trong quản lý kinh tế 

Phần thống kê ứng dụng sẽ ôn tập lại các khái niệm thống kê cơ bản như thống kê mô tả, qui luật 

xác suất, phân bố xác suất, lấy mẫu và phân phối mẫu, ước lượng và kiểm định giả thuyết. Phần 

này cung cấp kiến thức cơ sở để học viên có thể vận dụng vào phân tích mô tả trong nghiên cứu 

kinh tế hay phân tích kinh tế lượng.  

Phần thứ hai của môn học được dành cho việc trang bị các công cụ cơ bản của phân tích hồi qui. 

Phần này sẽ giới thiệu các phương pháp chuẩn để ước lượng các mối quan hệ giữa quan sát thực 

và các biến kinh tế, và kiểm định các giả thuyết thống kê về các mối quan hệ của chúng. Học viên 

sẽ được học cách sử dụng các mô hình, dữ liệu, và phép phân tích phù hợp để mô tả thế giới thực 

và góp phần vào những cuộc thảo luận chính sách. Học viên sẽ được giới thiệu về sức mạnh của 

các phương pháp phân tích định lượng cũng như các lưu ý về những hạn chế của các phương pháp 

này. Trọng tâm sẽ là định dạng, ước lượng, kiểm định các mô hình kinh tế lượng và thảo luận 

chính sách từ các kết quả phân tích định lượng. Thêm vào đó, học viên cũng sẽ được học cách tiến 

hành các nghiên cứu thực nghiệm thông qua chuyên đề môn học. 

Phần thứ ba của môn học sẽ cung cấp cho học viên một công cụ phân tích các số liệu mang tính 

kết nối giữa phân tích định tính và phân tích định lượng. Phần này sẽ giúp học viên có được kiến 

thức và kỹ năng về xác định các nhân tố, các phương pháp phân tích các nhân tố và mục tiêu của 

phân tích các nhân tố và kỹ năng trình này kết quả phân tích các nhân tố. 

 Tất cả các phần học trên đều yêu cầu sử dụng các phần mềm chuyên dụng như SPSS, và Stata. 

(3) Kỳ 2 

18 
Khoa học 

quản lý 

Khoa học quản lý là một trong những học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành quản lý kinh tế 

bậc đào tạo cao học của trường Đại học Kinh tế. Học phần này được thiết kế nhằm trang bị cho 

học viên những kiến thức và kỹ năng cốt yếu mà một nhà quản lý trên mọi cương vị thuộc mọi 

loại hình tổ chức hay hệ thống xã hội nào cũng cần phải có. Việc nắm vững những nội dung mang 

tính nguyên lý cơ bản của quản lý qua nghiên cứu học phần Khoa học quản lý là cơ sở khoa học 

để học viên có định hướng đúng đắn trong tiếp cận và đi sâu nghiên cứu các nội dung của các học 

phần chuyên ngành về quản lý kinh tế. Hướng tới mục tiêu đó, nội dung học phần Khoa học quản 

lý tập trung vào việc hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý qua các lý thuyết và trường 

phái quản lý; thông tin và quyết định; hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra đối với hệ thống 

xã hội. 

(2) Kỳ 2 

19 Phân tích Giới thiệu khái niệm và phương pháp tiếp cận phân tích chuỗi giá trị; Các kiến thức thị trường và (3) Kỳ 2 
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chuỗi giá trị kết nối thị trường trong phân tích chuỗi giá trị; Xây dựng và mô tả chuỗi giá trị sản phẩm; Phân 

tích kinh tế chuỗi; Phân tích hậu cần chuỗi; Phân tích rủi ro trong chuỗi giá trị sản phẩm: Phân tích 

các chính sách liên quan đến chuỗi giá trị; Phân tích SWOT và lợi thế cạnh tranh cho toàn chuỗi 

ngành hàng; Xây dựng các chiến lược nâng cấp và hỗ trợ chuỗi giá trị. Hỗ trợ thành lập các liên 

kết kinh doanh và các công cụ kết nối thị trường.  

20 
Quản trị tài 

chính 

Nội dung của học phần Quản trị Tài chính mở rộng các khái niệm về tài trợ vốn, ðầu tý, quản trị 

tài sản và quản trị rủi ro. Ngoài ra, học phần này còn giới thiệu các lý thuyết hiện ðại về tài trợ 

doanh nghiệp và những ứng dụng trên thực tế trong ðầu tý và hoạch ðịnh nguồn vốn doanh nghiệp, 

mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.  

(3) Kỳ 2 

21 
Quản trị 

thương mại 

Nội dung học phần quản trị thương mại đề cập các vấn đề liên quan đến các phạm trù, khái niệm 

về thương mại, kinh doanh thương mại và quản trị thương mại trong nền kinh tế thị trường; nội 

dung cơ bản của quản trị thương mại và nguyên tắc cơ bản đảm bảo thành công trong kinh doanh. 

Trên cơ sở đó đi sâu nghiên cứu hệ thống kinh doanh thương mại trong nền kinh tế quốc dân; hoạt 

động thương mại của doanh nghiệp sản xuất; dự trù hàng hóa trong nền kinh tế quốc dân; thương 

mại điện tử; thương hiệu; kết quả và hiệu quả kinh doanh thương mại. Các nội dung trên đây được 

tiếp cận theo quan điểm hệ thống và dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng; gắn các 

vấn đề vi mô trong quản trị thương mại doanh nghiệp đến các vấn đề vĩ mô về lưu thông hàng hóa 

trong nền kinh tế quốc dân, các chính sách thương mại của nhà nước; gắn thị trường trong nước 

với thị trường quốc tế... Từ đó thấy được vai trò to lớn của thương mại trong nền kinh tế quốc dân 

và ý nghĩa thiết thực cả trước mắt và lâu dài đối với việc nghiên cứu học phần này. 

(3) Kỳ 2 

22 Lãnh đạo 

Trong điều kiện môi trường thay đổi nhanh hiện nay, lãnh đạo trở thành một chủ đề được quan tâm 

đặc biệt. Sự thành công của tổ chức đòi hỏi những người đứng đầu các tổ chức phải giỏi cả Quản trị 

lẫn Lãnh đạo. Thậm chí, trong nhiều rất nhiều trường hợp, cần nhiều sự lãnh đạo hơn. Học phần này 

cung cấp những yếu tố quan trọng trong đánh giá và phản ánh những điểm cốt lõi của lãnh đạo trong 

lý thuyết và thực tiễn. Điều này đạt được thông qua việc xem xét đánh giá các lý thuyết lãnh đạo 

khác nhau, thảo luận cởi mở, tự đánh giá cá nhân và phản ánh những thực tiễn lãnh đạo. Những thảo 

luận cởi mở về lãnh đạo trên phương diện lý thuyết và thực tiễn còn giúp cho người học phát triển 

các kỹ năng cốt yếu của lãnh đạo trong môi trường hiện đại là hình thành tầm nhìn, truyền đạt tầm 

nhìn đến các thành viên trong tổ chức, tạo ra khả năng, điều kiện thuận lợi để đạt được tầm nhìn 

chung.  

(2) Kỳ 3 

23 
Quản trị 

marketing 

Thông thường môn học quản trị marketing là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo sinh 

viên, học viên ngành quản trị, quản lý. Quản trị marketing cùng với các môn học quan trọng khác 

như quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị chiến lược sẽ cung cấp những 

nội dung cốt lõi cho chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Ở bậc đại học, môn học được giảng 

dảy một cách chi tiết cùng với việc ứng dụng linh động các vị dụ điển hình vào các nội dung. Đào 

tạo ở trình độ Thạc sĩ, môn học sẽ được trình bày theo hình thức ứng dụng linh động lý thuyết vào 

(3) Kỳ 3 
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thực sự thông qua các ví dụ đa dạng, tổ chức thảo luận các bài tập tình huống. Cụ thể, môn học 

trang bị những kiến thức về quản trị marketing và nâng cao khả năng vận dụng những kiến thức 

này vào phân tích thị trường và các hoạt động quản trị marketing trên thực tế. Nội dung học phần 

bao gồm: 1) những lý luận chung về marketing và quản trị marketing; 2) các vấn đề về chiến lược 

marketing và hoạch định chiến lược marketing; 3) những vấn đề liên quan đến thị trường và phân 

tích môi trường marketing; 4) quản trị các chính sách marketing: sản phẩm, giá, phân phối và xúc 

tiến hỗn hợp; 5)  các vấn đề liên quan đến tổ chức, thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing. 

24 Luật kinh tế 

Học phần này có các nội dung chính: Những vấn đề lý luận chung về Luật Kinh tế (làm rõ các 

khái niệm Luật Kinh tế, pháp luật kinh tế, Luật Kinh doanh và Luật Thương mại; vài trò, xu 

hướng phát triển của pháp luật kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế; nguồn của Luật Kinh tế); 

pháp luật về các chủ thể kinh doanh (pháp luật về doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân 

và hộ kinh doanh cá thể, pháp luật về công ty và pháp luật về hợp tác xã); pháp luật hợp đồng 

được đề cập trên cơ sở những quy định chung theo pháp luật dân sự, gắn với đặc thù trong kinh 

doanh, thương mại: thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại trong đó ưu thế của giải 

quyết bằng trọng tài thương mại so với bằng tòa án và thủ tục tuyên bố phá sản. 

(2) Kỳ 3 

25 Quản lý công 

Môn học nghiên cứu những vấn đề về quản lý công với nghĩa là quản lý trong  khu vực công như: 

vai trò, cơ cấu và những đặc điểm cơ bản của quản lý trong khu vực công; Đặc điểm tổ chức và 

hoạt động của các tổ chức công; Vai trò chức năng và cơ cấu thực hiện chức năng của hành chính 

công trong quản lý xã hội; Đồng thời môn học cũng nghiên cứu quản lý công theo cách tiếp cận 

mới với việc áp dụng những bài học thành công trong quản lý của khu vực tư nhân, các mô hình 

quản lý công, các xu hướng cải cách khu vực công trên thế giới và liên hệ với thực tiễn Việt Nam. 

(3) Kỳ 3 

26 
Thị trường và 

giá cả 

Học phần Thị trường và giá cả được xây dựng với dung lượng 3 tín chỉ sẽ trang bị cho các học viên 

các kiến thức về bản chất của thị trường và giá cả, đặc biệt đối với hàng hóa nông nghiệp và tài 

nguyên, các quan hệ cung cầu thị trường, quan hệ biên tế thị trường, hàm cầu phái sinh và độ cận 

biên thị trường nông sản, xác định giá, thị trường không gian và thời gian và các động lực thị trường, 

kỳ vọng về giá cả. Bên cạnh đó, học phần này còn cung cấp cho học viên các phương pháp và công 

cụ phân tích thị trường và giá cả giúp học viên có thể nắm vững và thực hiện tốt các phân tích và dự 

báo về thị trường và giá cả thị trường trong các trường hợp ngắn hạn, dài hạn, nền kinh tế đóng và 

nền kinh tế mở. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường nông sản, như tính thời vụ, tình 

trạng độc quyền tương đối, hội nhập thị trường khu vực và thế giới, các biện pháp chủ yếu để hoàn 

thiện thị trường.  

(3) Kỳ 3 

27 Quản lý thuế 

Học phần Quản lý thuế là một trong những học phần tiên quyết và quan trọng trong quá trình đào 

tạo các khối ngành kế toán, kiểm toán ở bậc đại học nhằm trang bị các kiến thức căn bản phục vụ 

cho việc học tập và tích lũy các học phần chuyên ngành như Kế toán tài chính, Kiểm toán…. Đối 

với bậc sau đại học, môn Quản lý thuế đặc biệt đi sâu nghiên cứu các công cụ quản lý thuế có hiệu 

quả cho từng sắc thuế, phù hợp với từng loại hình DN. 

(2) Kỳ 3 
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28 
Phân tích lợi 

ích chi phí 

Phân tích lợi ích - chi phí là một trong các công cụ được sử dụng để phân tích và đưa ra các thông 

tin phục vụ cho việc lựa chọn các chính sách phát triển kinh tế xã hội và phân bổ các nguồn lực 

một cách hiệu quả. Học phần này đã được đưa vào giảng dạy cho bậc cử nhân chuyên ngành Kinh 

tế và Quản lý Tài nguyên Môi trường, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế với các kiến thức căn 

bản liên quan tới vấn đề về xác định lợi ích, chi phí, đánh giá lựa chọn các phương án, phân tích 

dòng lợi ích - chi phí theo thời gian, và đánh giá giá trị kinh tế của các trường hợp thông qua và 

không thông qua giá cả thị trường. Ở cấp độ thạc sĩ, học phần này sẽ đi vào sâu hơn một số nội 

dung trọng tâm của môn học và thảo luận các nghiên cứu trường hợp để tăng cường sự liên kết 

giữa lý thuyết và nghiên cứu thực tiễn. Học phần này nhằm đóng góp vào việc tăng cường kiến 

thức và kỹ năng cho học viên trong việc phân tích lợi ích - chi phí, đánh giá, lựa chọn các phương 

án, dự án phát triển kinh tế xã hội, trên cơ sở đó cung cấp thông tin hữu ích cho các bên liên quan 

trong quyết định phân bổ và sử dụng nguồn lực hiệu quả. 

(2) Kỳ 3 

29 
Kế toán quản 

trị 

Học phần Kế toán quản trị có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp từ việc lập kế 

hoạch, tổ chức điều hành, kiểm soát và ra các quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. Kế toán quản trị phải đáp ứng tốt các nhu cầu thông tin nhanh, chính xác cho nhà 

quản lý trong việc ra quyết định. 

(3) Kỳ 3 

30 

Kinh tế 

nguồn nhân 

lực 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các vấn đề chủ yếu về nguồn nhân 

lực, vai trò của nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế, vận dụng các kiến thức của môn học để 

phân tích và đánh giá nguồn nhân lực nhằm giúp người học xây dựng các chính sách về nguồn 

nhân lực 

Học phần này nhằm mục đích cung cấp cho học viên (1) Hiểu bản chất của Kinh tế nguồn nhân 

lực và vai trò của nguồn nhân lực trong tăng trưởng và phát triển kinh tế (2) Khả năng vận dụng 

các kiến thức của môn học để phân tích và đánh giá các vấn đề chủ yếu, như: đào tạo và phát triển, 

năng suất lao động; và (3) Sử dụng kiến thức của môn học để phục cho công tác phân tích nguồn 

nhân lực trong thực tiễn. 

(2) Kỳ 3 

31 
Quản trị 

chiến lược 

Giới thiệu tổng quan về chiến lược, kinh doanh, doanh nghiệp, sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, văn 

hoá và triết lý kinh doanh, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp; những kiến thức kỹ năng cơ bản về 

phân tích môi trường kinh doanh, về hoạch định chiến lược và lập kế hoạch phát triển doanh 

nghiệp, nghiên cứu thị trường, những kỹ thuật phân tích và lựa chọn chiến lược kinh doanh, xây 

dựng chiến lược kinh doanh từ chiến lược cấp công ty, đến chiến lược cấp chức năng, tổ chức triển 

khai thực hiện chiến lược, đánh giá, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện chiến lược, phân phối và 

điều chuyển nguồn lực trong doanh nghiệp. 

3 Kỳ 3 
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G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh 

nghiệp 

STT 
Tên đơn vị đặt 

hàng đào tạo 
Số lượng 

Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Kết quả đào tạo 

1           

2           

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 

II Khối ngành 
Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy 

đổi 

1 Khối ngành I   

2 Khối ngành II   

3 Khối ngành III 11,84  

4 Khối ngành IV   

5 Khối ngành V    

6 Khối ngành VI   

7 Khối ngành VII   

  

 

  Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

                              (Đã ký) 

              PGS.TS. Trần Văn Hòa 
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              ĐẠI HỌC HUẾ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Quản trị kinh doanh 

của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 - 2019 

 
STT Nội dung Tiến sĩ Thạc sĩ 

I  Điều kiện tuyển sinh  

Điều kiện tuyển sinh do Đại học Huế quy định 

trong Thông báo tuyển nghiên cứu sinh hàng 

năm theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban 

hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT 

ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ ban 

hành theo Quyết định số 1019/QĐ-ĐHH ngày 

19/9/2017 của Giám đốc Đại học Huế 

Điều kiện tuyển sinh do Đại học Huế quy định 

trong Thông báo tuyển sinh cao học hàng năm 

theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành 

theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 

15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và Quyết định 2070/QĐ-ĐHH ngày 

14/11/2014 của Giám đốc Đại học Huế 

   

II  

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, thái độ và 

trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

Mục tiêu đào tạo 

- Về kiến thức: Cung cấp cho nghiên cứu sinh 

các kiến thức vừa theo hướng chuyên sâu về 

chuyên ngành Quản trị kinh doanh, vừa cập nhật 

và nâng cao các kiến thức kinh tế học hiện đại - 

các tri thức công cụ để phân tích các vấn đề 

kinh tế đương đại. 

- Về kỹ năng: Nâng cao kỹ năng tư duy lý luận, 

phân tích và tổng hợp của nghiên cứu sinh; hoàn 

thiện kỹ năng phát hiện và xử lý các vấn đề lý 

luận và thực tiễn về Quản trị kinh doanh; bổ 

sung, phát triển lý luận quản trị kinh doanh; có 

kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức, chỉ đạo 

thực hiện các hoạt động khoa học và thực tiễn 

trong lĩnh vực chuyên môn của mình. 

- Về năng lực nghiên cứu khoa học: Sau khi 

tốt nghiệp, nghiên cứu sinh có năng lực nghiên 

cứu khoa học cao, chủ nhiệm các chương trình 

nghiên cứu và đào tạo trong các trường đại học, 

các viện nghiên cứu... 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng 

lực phát hiện, giải quyết vấn đề; rút ra những 

nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết 

công việc; đưa ra được những sáng kiến có giá 

trị và có khả năng đánh giá giá trị của các sáng 

kiến; có khả năng thích nghi với môi trường làm 

việc hội nhập quốc tế; có năng lực lãnh đạo và 

có tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển 

chiến lược của tập thể; có năng lực đưa ra được 

những đề xuất của chuyên gia hàng đầu với luận 

cứ chắc chắn về khoa học và thực tiễn; có khả 

năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lý 

các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý 

tưởng mới, quy trình mới. 

- Về trình độ ngoại ngữ và tin học: Tiến sĩ 

Quản trị kinh doanh có trình độ ngoại ngữ đáp 

ứng chuẩn đầu ra theo quy định hiện hành của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể là: có thể hiểu 

được các báo cáo phức tạp về các chủ đề cụ thể 

và trừu tượng, bao gồm cả việc trao đổi học 

thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành kinh tế chính 

- Về kiến thức chuyên môn: Học viên cao học 

chuyên ngành quản trị kinh doanh được trang bị 

những kiến thức nâng cao về quản lý kinh tế và 

quản trị doanh nghiệp...Có kiến thức sâu rộng và 

trình độ chuyên môn cao về quản lý kinh tế và 

quản trị doanh nghiệp; có khả năng phân tích, 

đánh giá các hoạt động kinh tế và dự báo những 

biến động của nền kinh tế và của doanh nghiệp; 

Có khả năng phân tích, đánh giá, hoạch đinh và 

tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát 

triển kinh tế cũng như sản xuất kinh doanh dịch 

vụ của doanh nghiệp; Có khả năng tiếp thu 

những kiến thức mới, tiên tiến, hiện đại của nước 

ngoài và có năng lực ứng dụng và sáng tạo cao 

trong môi trường nền kinh tế hội nhập hiện nay. 

- Về kỹ năng: Thạc sĩ chuyên ngành quản trị 

kinh doanh được trang bị những phương pháp và 

công cụ nghiên cứu hiện đại trong lĩnh vực kinh 

tế và quản trị được các nước tiên tiến đang áp 

dụng phổ biến; Có kỹ năng tư duy phân tích, 

nghiên cứu, đánh giá các vấn đề kinh tế, xã hội, 

môi trường; có kỹ năng tổng hợp, sáng tạo và 

giải quyết vấn đề đặt ra trong thực tế. Có kỹ 

năng vận dụng các công cụ thống kê, các kỹ 

thuật phân tích định lượng của ngành kinh tế vào 

hoạt động thực tiễn; Có kỹ năng thuyết trình, 

trình bày ý tưởng; viết báo cáo, xây dựng và thực 

hiện dự án; có kỹ năng làm việc nhóm và năng 

lực giải quyết vấn đề độc lập; Có năng lực tổ 

chức, quản lý và điều hành các hoạt động tại đơn 

vị công tác. Có khả năng tham gia hoạt động 

phân tích và hoạch định chính sách cho các cơ 

quan quản lý Nhà nước và quản trị doanh nghiệp 

- Về thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học 

tập, biết lắng nghe, sôi nổi góp ý, thảo luận và 

chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tích cực tham 

gia các hoạt động tập thể của Trường, Lớp và địa 

phương; có thái độ cầu tiến, quan hệ mẫu mực 

với mọi người. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ ngoại ngữ 

Anh văn tương đương cấp độ B1 hoặc từ bậc 3/6 
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trị. Có thể giao tiếp, trao đổi học thuật bằng 

ngoại ngữ ở mức độ trôi chảy, thành thạo với 

người bản ngữ. Có thể viết được các báo cáo 

khoa học, báo cáo chuyên ngành; có thể giải 

thích quan điểm của mình về một vấn đề, phân 

tích quan điểm về sự lựa chọn các phương án 

khác nhau. Tiến sĩ Quản trị kinh doanh sử dụng 

thành thạo các phần mềm tin học kinh tế ứng 

dụng phục vụ công tác điều tra, phân tích và xử 

lý số liệu. Có khả năng đọc, phân tích các báo 

cáo khoa học thuộc chuyên ngành. Có khả năng 

tra cứu thông tin khoa học chuyên ngành và sử 

dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng 

khác. 

trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam hoặc tương đương theo quy 

định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

Đại học Huế 

III  

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người 

học 

Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh 

tế môi trường Việt Nam và 04 trung tâm chuyên 

môn đang hoạt động: (1) Trung tâm thông tin 

thư viện;  

(2) Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh 

nghiệp;  

(3) Trung tâm dịch thuật;  

(4) Trung tâm đào tạo và tư vấn Tài chính – Kế 

toán.  

Trong tương lai, trường sẽ thành lập các trung 

tâm chuyên ngành phù hợp đáp ứng nhu cầu xã 

hội và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng daỵ cho 

học viên. 

- Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các 

trường đại học, viện nghiên cứu kinh tế trong 

nước và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 đại 

học, viện nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới 

như: Đại học Sydney, Úc; Đại học Rennes 1, 

Pháp; Đại học Khoa học ứng dụng IMC, Krems, 

Áo; Viện công nghệ Tallaght, Ailen; Đại học 

Chaopraya, Thái Lan; Đại học Công nghệ 

Rajamangala, Thái Lan; Trường Cao đẳng 

Viriyalainakhonsawan, Thái Lan; Đại học Sofia, 

Bugaria; Công ty Hanesbrand, Hoa Kỳ; Tổ chức 

Oxford Intellect, Anh; Đại học Hoseo Hàn 

Quốc,....Hàng năm, trường mời các giáo sư kinh 

tế đến giảng dạy, trao đổi một số môn học, lĩnh 

vực liên quan như giáo sư của Fulbright, Nhật 

Bản, Thái Lan... 

- Tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu thực 

tế theo môn học để người học nghiên cứu và 

học tập. 

Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh 

tế môi trường Việt Nam và 04 trung tâm chuyên 

môn đang hoạt động: (1) Trung tâm thông tin thư 

viện;  

(2) Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh 

nghiệp;  

(3) Trung tâm dịch thuật;  

(4) Trung tâm đào tạo và tư vấn Tài chính – Kế 

toán.  

Trong tương lai, trường sẽ thành lập các trung 

tâm chuyên ngành phù hợp đáp ứng nhu cầu xã 

hội và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng daỵ cho 

học viên. 

- Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các 

trường đại học, viện nghiên cứu kinh tế trong 

nước và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 đại 

học, viện nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới 

như: Đại học Sydney, Úc; Đại học Rennes 1, 

Pháp; Đại học Khoa học ứng dụng IMC, Krems, 

Áo; Viện công nghệ Tallaght, Ailen; Đại học 

Chaopraya, Thái Lan; Đại học Công nghệ 

Rajamangala, Thái Lan; Trường Cao đẳng 

Viriyalainakhonsawan, Thái Lan; Đại học Sofia, 

Bugaria; Công ty Hanesbrand, Hoa Kỳ; Tổ chức 

Oxford Intellect, Anh; Đại học Hoseo Hàn 

Quốc,....Hàng năm, trường mời các giáo sư kinh 

tế đến giảng dạy, trao đổi một số môn học, lĩnh 

vực liên quan như giáo sư của Fulbright, Nhật 

Bản, Thái Lan... 

- Tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu thực 

tế theo môn học để người học nghiên cứu và học 

tập. 

IV 

Chương trình đào 

tạo mà nhà trường 

thực hiện 

Chương trình đào tạo do Giám đốc Đại học Huế 

phê duyệt theo quy định Thông tư số 

08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 

07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đào 

tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 

1019/QĐ-ĐHH ngày 19/9/2017 của Giám đốc 

Đại học Huế. 

Chương trình đào tạo do Hiệu trưởng ký ban 

hành dưới sự phê duyệt của Giám đốc Đại học 

Huế theo quy định Thông tư số 15/2014/TT-

BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 

07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định 

2070/QĐ-ĐHH ngày 14/11/2014 của Giám đốc 

Đại học Huế. 

Chương trình đào tạo theo 2 định hướng: Nghiên 

cứu và Ứng dụng 

V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ 

sau khi ra trường 

Sau khi tốt nghiệp, Tiến sĩ ngành Quản trị kinh 

doanh có khả năng độc lập nghiên cứu; có khả 

năng sáng tạo, phát hiện và giải quyết các vấn 

Trên nên tảng kiến thức và kỹ năng đã được 

trang bị, học viên sau khi tốt nghiệp thạc sĩ 

chuyên ngành Quản trị kinh doanh có khả năng: 
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đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực quản lý, 

quản trị; có khả năng chủ trì và hướng dẫn 

nghiên cứu khoa học; lãnh đạo, quản lý các tập 

đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp... Thông 

qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận 

và thực tiễn công tác  

+ Tiếp tục học ở bậc cao hơn (Tiến sĩ) ở các cơ 

sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài 

+ Quản lý và tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao trình độ khi quy hoạch phát triển nhân sự ở 

đơn vị công tác 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh có thể đảm nhận các 

vị trí công tác sau: 

+ Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành, cán bộ 

lãnh đạo của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, 

doanh nghiệp, xí nghiệp lớn... 

 + Giảng viên chính giảng dạy, cán bộ nghiên 

cứu chính trong các trường đại học, cao đẳng, 

các Viện nghiên cứu kinh tế, các Trung tâm 

nghiên cứu có liên quan... 

+ Cán bộ lãnh đạo trong các ban, ngành của các 

cơ quan trung ương và địa phương. 

+ Chuyên gia tư vấn chính trong các lĩnh vực 

kinh doanh kinh tế, quản lý và quản trị kinh 

doanh trong nước và thế giới. 

 

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo học viên được 

cấp bằng Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh và 

có khả năng đảm nhận các công việc sau: 

- Giảng viên giảng dạy trong các trường đại học, 

cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, trường cán 

bộ quản lý của các ngành kinh tế và quản trị kinh 

doanh. 

- Nghiên cứu viên trong các Viện nghiên cứu 

kinh tế hoặc các Trung tâm nghiên cứu có liên 

quan. 

- Cán bộ lãnh đạo, chuyên viên chính trong các 

ban, ngành của các cơ quan cấp tỉnh, thành phố, 

huyện thị… 

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ phụ trách kinh 

doanh trong các tập đoàn kinh tế, công ty, xí 

nghiệp... 

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch, dự án 

phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, 

vùng…. 
 

  Thừa Thiên Huế, ngày    tháng   năm 2019 

 HIỆU TRƯỞNG 
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 ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

 
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế 

của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 - 2019 

 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ 
Thạc 

sĩ 

Đại học 
Cao đẳng sư 

phạm 

Trung cấp sư 

phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa 

làm vừa 

học 

  Tổng số                 

1 Khối ngành I                 

2 Khối ngành II             

3 Khối ngành III  17  509         

4 Khối ngành IV             

5 Khối ngành V            

6 Khối ngành VI             

7 Khối ngành VII             
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B. Công khai các môn học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

I. Bổ sung kiến thức (nếu có) 

II. Các học phần tiến sĩ 

1 
Quản trị chiến 

lược nâng cao 

Giới thiệu tổng quan về chiến lược, kinh doanh, doanh nghiệp, sứ mạng, tầm nhìn, 

mục tiêu, văn hoá và triết lý kinh doanh, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp; những 

kiến thức kỹ năng cơ bản về phân tích môi trường kinh doanh, về hoạch định chiến 

lược và lập kế hoạch phát triển doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường, những kỹ thuật 

phân tích và lựa chọn chiến lược kinh doanh, xây dựng chiến lược kinh doanh từ 

chiến lược cấp công ty, đến chiến lược cấp chức năng, tổ chức triển khai thực hiện 

chiến lược, đánh giá, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện chiến lược, phân phối và 

điều chuyển nguồn lực trong doanh nghiệp. 

02 Năm 1 

- Điểm chuyên 

cần: 10% 

- Điểm quá 

trình (tiểu luận, 

bài tập): 30% 

- Điểm thi kết 

thúc học phần: 

60% 

2 

Phương pháp 

nghiên cứu trong 

kinh doanh 

Học phần này nhằm hệ thống hóa lại và cập nhật ở trình độ cao hơn những nội dung 

kiến thức chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh và các kiến thức 

khác có liên quan về thống kê và kinh tế lượng vận dụng trong kinh tế; trang bị cho 

người học những kỹ năng, kỹ thuật và công cụ cần thiết để tiến hành một nghiên 

cứu trong kinh doanh một cách khoa học nhằm đạt độ chính xác và độ tin cậy cao. 

Trong đó, một số kỹ thuật điều tra thu thập dữ liệu và phân tích, xử lý dữ liệu cũng 

được trình bày cụ thể để NCS có thể tự hoàn thành được những báo cáo phân tích 

phục vụ cho công tác nghiên cứu của mình. 

02 Năm 1 

3 

Quản trị 

marketing nâng 

cao 

Môn học trang bị những kiến thức nâng cao về quản trị marketing và khả năng vận 

dụng những kiến thức này vào phân tích thị trường và các hoạt động quản trị 

marketing trên thực tế. Nội dung học phần bao gồm: 1) những lý luận về quản trị 

marketing và hoạch định chiến lược marketing; 2) những vấn đề liên quan đến phân 

tích môi trường marketing và thị trường; 3) quản trị các chính sách marketing: sản 

phẩm, giá, phân phối và xúc tiến hỗn hợp; 4)  các vấn đề liên quan đến tổ chức, thực 

hiện và kiểm tra hoạt động marketing; 5) phân tích các bài tập tình huống về hoạt 

động quản trị marketing tại các doanh nghiệp. 

02 Năm 1 

4 
Quản trị thương 

mại nâng cao 

Nội dung học phần quản trị thương mại đề cập các vấn đề liên quan đến các phạm 

trù, khái niệm về thương mại (TM), kinh doanh thương mại (KDTM) và quản trị 

thương mại (QTTM) trong nền kinh tế thị trường (KTTT); nội dung cơ bản của 

QTTM và nguyên tắc cơ bản đảm bảo thành công trong kinh doanh. Trên cơ sở đó 

đi sâu nghiên cứu hệ thống KDTM trong nền kinh tế quốc dân (KTQD); hoạt động 

thương mại của doanh nghiệp sản xuất (DNSX); kinh doanh thương mại quốc tế. 

02 Năm 1 
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Các nội dung trên đây được tiếp cận theo quan điểm hệ thống và dựa trên cơ sở 

phương pháp luận duy vật biện chứng; gắn các vấn đề vi mô trong QTTM doanh 

nghiệp đến các vấn đề vĩ mô về lưu thông hàng hóa trong nền KTQD, các chính 

sách TM của nhà nước; gắn thị trường trong nước với thị trường quốc tế... Từ đó 

thấy được vai trò to lớn của TM trong nền KTQD và ý nghĩa thiết thực cả trước mắt 

và lâu dài đối với việc nghiên cứu học phần này. 

5 
Quản trị nhân lực 

nâng cao 

Quản trị nguồn nhân lực là chức năng quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ tổ 

chức nào. Tất cả các nhà quản tri đều tham gia nhiều hay ít vào công tác quản trị 

nguồn nhân lực. Học phần trình bày các kiến thức về: vai trò, chức năng quản trị 

nguồn nhân lực trong tổ chức; những ảnh hưởng, ràng buộc của pháp luật, công 

nghệ, môi trường cạnh tranh tới quản trị nguồn nhân lực; phân tích công việc và 

định mức lao động; lập kế hoạch nguồn nhân lực; xây dựng chính sách và tổ chức 

tuyển dụng; đào tạo & phát triển nhân viên, đánh giá thành tích công tác của nhân 

viên; xây dựng chính sách và thực hành các hình thức trả lương bổng và đãi ngộ đối 

với lao động, xử lý các quan hệ lao động. 

02 Năm 1 

6 
Quản trị doanh 

nghiệp nâng cao 

Giới thiệu tổng quan về thị trường, kinh tế thị trường, doanh nghiệp, kinh doanh, 

quản trị doanh nghiệp; Các tư tưởng quản trị; Các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, 

văn hoá, đạo đức và triết lý kinh doanh; Những chức năng cơ bản trong quản trị 

doanh nghiệp. Những kiến thức về hoạch định kinh doanh và lập kế hoạch kinh 

doanh trong doanh nghiệp, tổ chức, lãnh đạo điều khiến và hoạt động kiểm tra, kiểm 

soát trong doanh nghiệp; Những nội dung cụ thể của nghiên cứu thị trường; tổ chức 

sản xuất; tổ chức quản lý lao động và tiền lương; quản trị các hoạt động tài chính 

doanh nghiệp; phân tích các quyết định đầu tư, quản trị kết quả sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp; quản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp. 

02 Năm 2 

7 
Quản trị học nâng 

cao 

Khái niệm và bản chất của quản trị, quản trị kinh doanh; Nhà quản trị, nhà kinh 

doanh, Môi trường quản trị kinh doanh; Các lý thuyết quản trị (cổ điển và hiện đại); 

Các nội dung cơ bản của chức năng quản trị kinh doanh: hoạch định, tổ chức, điều 

khiển, kiểm tra. Một số kiến thức mới về quản trị học hiện đại như quản trị thông tin 

và ra quyết định, quản trị đổi mới, quản trị xung đột, quản trị rủi ro và cơ hội của 

DN. 

02 Năm 2 

8 
Văn hóa kinh 

doanh nâng cao 

Học phần Văn hóa kinh doanh nâng cao giới thiệu những vấn đề lý luận nâng cao về 

văn hóa, văn hóa kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp như văn hóa, vai trò, đặc 

điểm của văn hóa; khái niệm vai trò, biểu trưng của văn hóa kinh doanh; văn hóa 

doanh nghiệp, các dạng văn hóa doanh nghiệp; nội dung xây dựng và duy trì văn 

hóa doanh nghiệp, qui trình và các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp; đạo đức 

doanh nhân trong kinh doanh. 

02 Năm 2 
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9 
Quản trị tài chính 

nâng cao 

Học phần Quản trị tài chính giới thiệu tổng quan về nội dung của hoạt động quản trị 

tài chính trong doanh nghiệp và trang bị những kiến thức cơ bản của môn học như 

thị trường tài chính, thị trường vốn, lý thuyết về giá trị tiền tệ theo thời gian. Phân 

tích trọng tâm các kỹ năng quản trị tài chính bao gồm thẩm định tài chính cho dự án 

đầu tư, phân tích quan hệ rủi ro và lợi nhuận, phân tích chi phí vốn và cấu trúc vốn, 

quản trị vốn lưu động và tài sản cố định. 

Học phần này cũng trang bị những kiến thức nền tảng có tính học thuật giúp người 

học có thể thực hành một số nội dung trên máy tính và biết cách vận dụng các kiến 

thức này trong thực tiễn quản trị tài chính. 

 

02 Năm 2 

III. Chuyên đề tiến sĩ 

 Chuyên đề tiến sĩ  Chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên 

quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, 

giúp nghiên cứu sinh giải quyết một số nội dung của đề tài luận án.  

03 Năm 1 Hội đồng chấm 

 Chuyên đề tiến sĩ 03 Năm 2 Hội đồng chấm 

III. 
Tiểu luận tổng 

quan 

Tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề 

tài luận án đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các 

công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan 

mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn 

đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết. 

04 Năm 3 Hội đồng chấm 

IV Luận án tiến sĩ 

Là một công trình nghiên cứu khoa học độc đáo, sáng tạo trong lĩnh vực 

nghiên cứu, có đóng góp về mặt lý luận, chứa đựng những tri thức hoặc giải 

pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh 

vực nghiên cứu hoặc giải quyết sáng tạo các vấn đề đang đặt ra với lĩnh vực 

quản trị, quản lý hoặc thực tiễn xã hội. 

70 Năm 3 Hội đồng chấm 
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C. Công khai các môn học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 Kinh tế vi mô  

Môn học kinh tế học vi mô sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản và nâng cao về các 

vấn đề lý thuyết kinh tế học và các nghiên cứu tình huống: lý thuyết về lợi ích, lý thuyết về sản 

xuất, lý thuyết về chi phí, các cấu trúc thị trường và thị trường các yếu tố sản xuất.  

03 Kỳ 1 

- Điểm chuyên cần: 

10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 60% 

 

 

2 Kinh tế vĩ mô  

Học phần này nhằm trang bị một số nội dung kinh tế vĩ mô nâng cao trên cơ sở người học đã có 

những hiểu biết về các lý thuyết nền tảng và cơ bản của kinh tế vĩ mô ở bậc đại học. Các mối 

quan hệ kinh tế vĩ mô, đặc biệt là những quan hệ gắn kết giữa thị trường hàng hóa và thị trường 

tiền tệ được tập trung giải quyết; Các mô hình tăng trưởng kinh tế, tiêu dùng và đầu tư, lạm phát 

và thất nghiệp… những bài học kinh nghiệm từ các nước trong quản lý kinh tế vĩ mô cũng được 

đi sâu phân tích. Các chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ nhằm ổn định và phát triển nền kinh 

tế để đối phó với tình trạng thất nghiệp, lạm phát, suy thoái kinh tế và thâm hụt ngân sách nhà 

nước trong bối cảnh mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế được trình bày một cách có hệ thống và 

đề cập sâu hơn. 

03 Kỳ 1 

3 
Phương pháp 

nghiên cứu 

Nội dung học phần này bao gồm những vấn đề lý luận chung về khoa học, nghiên cứu khoa học 

và phương pháp NCKH. Từ đó, đi sâu trình bày những vấn đề chủ yếu trong phương pháp 

NCKH kinh tế như: chọn hướng nghiên cứu và xác định tên đề tài; lựa chọn phương pháp nghiên 

cứu; nêu các giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu; tham khảo, tích lũy tài liệu thứ cấp và điều tra số 

liệu sơ cấp, xử lý, tổng hợp và phần tích tài liệu. Đồng thời học phần còn trình bày việc vận dụng 

các phương pháp thống kê và toán kinh tế trong NCKH kinh tế như: phân tích các mức độ của 

hoạt động kinh tế - xã hội, dãy số thời gian, chỉ số, phân tích nhân tố hồi quy tương quan, kiểm 

định thống kê và mô hình toán kinh tế. Những yêu cầu cơ bản và kết cấu của đề tài luận văn thạc 

sĩ cũng được đề cập một cách có hệ thống trong học phần này. Tất cả những vấn đề này giúp cho 

người học vừa nắm được phương pháp NCKH kinh tế vừa có thể vận dụng để tiến hành nghiên 

cứu một đề tài xác định, đặc biệt là luận văn thạc sĩ. 

03 Kỳ 1 

4 
Kinh doanh 

quốc tế 

Học phần Kinh doanh quốc tế giới thiệu hoạt động kinh doanh quốc tế như là một hệ thống và 

các lý thuyết làm nền tảng cho nó; môi trường thương mại, đầu tư, chính trị-luật pháp, và văn hóa 

có ảnh hưởng đến kinh doanh quốc tế. Học phần cũng phân tích các biện pháp kiểm soát và hạn 

chế của chính phủ và quốc tế có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh quốc tế. Cấu trúc tổ chức, 

chiến lược quốc tế hóa và phân tích cơ hội thị trường của doanh nghiệp được giới thiệu nhằm 

giúp người học làm quen với các hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. 

03 Kỳ 1 

5 
Trách nhiệm xã 

hội với doanh 

Học phần được thiết kế bao gồm 6 chương, tập trung giới thiệu các nội dung cơ bản bao gồm: 

khái niệm và các quan điểm về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, đạo đức trong kinh doanh của 
03 Kỳ 1 
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nghiệp doanh nghiệp, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường, 

quản lý công nghệ, trách nhiệm đối với người lao động trong doanh nghiệp, người tiêu dùng 

(khách hàng) và cộng đồng. 

6 Kế toán quản trị 

Học phần Kế toán quản trị có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp từ việc lập kế 

hoạch, tổ chức điều hành, kiểm soát và ra các quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp. Kế toán quản trị phải đáp ứng tốt các nhu cầu thông tin nhanh, chính xác cho 

nhà quản lý trong việc ra quyết định 

03 Kỳ 1 

7 
Kế toán tài 

chính 

Học phần này cung cấp kiến thức chuyên sâu về hệ thống kế toán tài chính trong một doanh 

nghiệp, trong đó tập trung chủ yếu vào kỹ năng lập, đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh 

nghiệp (vì đây chính là phương tiện cơ bản cung cấp thông tin về tình hình tài chính cho các nhà 

quản trị doanh nghiệp). Học phần bắt đầu bằng việc giới thiệu khái quát về hệ thống kế toán tài 

chính, sau đó tập trung làm rõ về nội dung và nguyên tắc lập các báo cáo tài chính cơ bản trong 

doanh nghiệp, bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo 

lưu chuyển tiền tệ. Cuối cùng học phần đề cập đến các nhóm chỉ số tài chính chủ yếu được tính 

dựa trên thông tin do kế toán tài chính của doanh nghiệp cung cấp.     

03 Kỳ 1 

8 

Phương pháp 

phân tích định 

lượng 

Các Phương pháp Phân tích Định lượng được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên khả năng 

đánh giá và sử dựng các công cụ phân tích định lượng trong nghiên cứu kinh tê. Vì thế nội dung 

của môn học gồm có 3 phần chính:  

+ Ứng dụng phân tích thống kê trong quản lý kinh tế  

+ Ứng dụng phân tích hồi qui trong quản lý kinh tế 

+ Ứng dụng phân tích các nhân tố trong quản lý kinh tế 

- Phần thống kê ứng dụng sẽ ôn tập lại các khái niệm thống kê cơ bản như thống kê mô tả, qui 

luật xác suất, phân bố xác suất, lấy mẫu và phân phối mẫu, ước lượng và kiểm định giả thuyết. 

Phần này cung cấp kiến thức cơ sở để học viên có thể vận dụng vào phân tích mô tả trong nghiên 

cứu kinh tế hay phân tích kinh tế lượng.  

- Phần thứ hai của môn học được dành cho việc trang bị các công cụ cơ bản của phân tích hồi 

qui. Phần này sẽ giới thiệu các phương pháp chuẩn để ước lượng các mối quan hệ giữa quan sát 

thực và các biến kinh tế, và kiểm định các giả thuyết thống kê về các mối quan hệ của chúng. 

Học viên sẽ được học cách sử dụng các mô hình, dữ liệu, và phép phân tích phù hợp để mô tả thế 

giới thực và góp phần vào những cuộc thảo luận chính sách. Học viên sẽ được giới thiệu về sức 

mạnh của các phương pháp phân tích định lượng cũng như các lưu ý về những hạn chế của các 

phương pháp này. Trọng tâm sẽ là định dạng, ước lượng, kiểm định các mô hình kinh tế lượng và 

thảo luận chính sách từ các kết quả phân tích định lượng. Thêm vào đó, học viên cũng sẽ được 

học cách tiến hành các nghiên cứu thực nghiệm thông qua chuyên đề môn học. 

- Phần thứ ba của môn học sẽ cung cấp cho học viên một công cụ phân tích các số liệu mang tính 

kết nối giữa phân tích định tính và phân tích định lượng. Phần này sẽ giúp học viên có được kiến 
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thức và kỹ năng về xác định các nhân tố, các phương pháp phân tích các nhân tố và mục tiêu của 

phân tích các nhân tố và kỹ năng trình này kết quả phân tích các nhân tố. 

Tất cả các phần học trên đều yêu cầu sử dụng các phần mềm chuyên dụng như SPSS, và Stata. 

9 Hành vi tổ chức 

Môn học Hành vi tổ chức cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản để phân tích, giải 

thích và dự đoán thái độ và hành vi của người lao động trong bối cảnh tổ chức, những ảnh hưởng 

của hành vi đến việc thực hiện nhiệm vụ trong tổ chức. Nghiên cứu hành vi tổ chức được thực 

hiện trên cả ba cấp độ: cá nhân, nhóm và tổ chức. Môn học sẽ giới thiệu những vấn đề liên quan 

đến cơ sở của hành vi cá nhân trong tổ chức, cơ sở của hành vi nhóm, xung đột và cách thức giải 

quyết xung đột trong nhóm và trong tổ chức, văn hoá tổ chức và cách thức xây dựng văn hoá tổ 

chức để góp phần điều chỉnh hành vi của các thành viên tổ chức, đổi mới và cách thức quản trị sự 

thay đổi tổ chức. 

02 Kỳ 1 

10 
Quản trị tài 

chính 

Nội dung của học phần Quản trị Tài chính mở rộng các khái niệm về tài trợ vốn, ðầu tý, quản trị 

tài sản và quản trị rủi ro. Ngoài ra, học phần này còn giới thiệu các lý thuyết hiện ðại về tài trợ 

doanh nghiệp và những ứng dụng trên thực tế trong ðầu tý và hoạch ðịnh nguồn vốn doanh 

nghiệp, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.  

03 Kỳ 2 

11 
Quản trị nhân 

lực 

Quản trị nguồn nhân lực là chức năng quan trọng nhất không thể thiếu trong bất kỳ tổ chức nào. 

Tất cả các nhà quản tri đều tham gia nhiều hay ít vào công tác quản trị nguồn nhân lực. Học phần 

trình bày trang bị các kiến thức về: vai trò, chức năng quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức; 

những ảnh hưởng, ràng buộc của pháp luật, công nghệ, môi trường cạnh tranh tới quản trị nguồn 

nhân lực; phân tích công việc và định mức lao động; lập kế hoạch nguồn nhân lực; xây dựng 

chính sách và tổ chức tuyển dụng; đào tạo & phát triển nhân viên, đánh giá thành tích công tác 

của nhân viên; xây dựng chính sách và thực hành các hình thức trả lương bổng và đãi ngộ đối với 

lao động, tạo môi trường làm việc và xây dựng văn hóa tổ chức, xử lý các quan hệ lao động. 

03 Kỳ 2 

12 
Quản trị sản 

xuất 

Học phần Quản trị sản xuất là học phần chuyên ngành của ngành Quản trị kinh doanh, có mối 

quan hệ hỗ trợ với các học phần chuyên ngành khác trong chương trình đào tạo cao học ngành 

Quản trị kinh doanh. Học phần này cung cấp những khái niệm và nguyên tắc nâng cao so với 

chương trình đào tạo cử nhân. Các nội dung chủ yếu bao gồm công tác tổ chức, điều hành quá 

trình sản xuất trong doanh nghiệp từ công tác thiết kế và phát triển sản phẩm, lựa chọn quá trình 

công nghệ, hoạch định công suất, lựa chọn địa điểm và bố trí mặt bằng sản xuất, điều độ sản xuất 

và các phương pháp quản trị sản xuất hiện đại,… Ngoài ra, học phần Quản trị sản xuất còn trang 

bị cho người học kỹ năng thực hành một số nội dung cơ bản của quản trị sản xuất trên cơ sở sử 

dụng phần mềm Excel QM 

03 Kỳ 2 

13 
Quản trị chiến 

lược 

Giới thiệu tổng quan về chiến lược, kinh doanh, doanh nghiệp, sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, văn 

hoá và triết lý kinh doanh, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp; những kiến thức kỹ năng cơ bản về 

phân tích môi trường kinh doanh, về hoạch định chiến lược và lập kế hoạch phát triển doanh 

nghiệp, nghiên cứu thị trường, những kỹ thuật phân tích và lựa chọn chiến lược kinh doanh, xây 
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dựng chiến lược kinh doanh từ chiến lược cấp công ty, đến chiến lược cấp chức năng, tổ chức 

triển khai thực hiện chiến lược, đánh giá, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện chiến lược, phân 

phối và điều chuyển nguồn lực trong doanh nghiệp. 

14 Quản trị dịch vụ 

Học phần Quản trị dịch vụ là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình 

đào tạo thạc sĩ QTKD, cung cấp những khái niệm và nguyên tắc nâng cao so với trình độ đại học 

về công tác điều hành dịch vụ trong doanh nghiệp và vận dụng các nội dung chính trong quản trị 

dịch vụ vào điều kiện cụ thể của các doanh nghiệp dịch vụ ở Việt Nam. Học phần sẽ cung cấp 

cho học viên các nội dung kiến thức nâng cao về thiết kế và phát triển sản phẩm dịch vụ, thiết kế 

môi trường thực hiện hoạt động dịch vụ, quản trị xếp hàng, quản trị nhu cầu và công suất dịch vụ, 

chất lượng dịch vụ và cách thức đo lường chất lượng dịch vụ, sự hài lòng khách hàng, quản trị 

khôi phục dịch vụ bị lỗi và sự phàn nàn của khách hàng. Ngoài ra, học phần Quản trị dịch vụ còn 

trang bị cho người học kỹ năng thực hành một số nội dung cơ bản của quản trị dịch vụ trên cơ sở 

sử dụng phần mềm Excel QM.  

03 Kỳ 2 

15 
Quản trị chuỗi 

cung 

Quản lý chuỗi cung ứng có thể được định nghĩa là việc xác định đúng sản phẩm, với giá hợp lý, 

phân phối đúng thị trường, đúng số lượng trong điều kiện kinh doanh nhằm thỏa mãn tốt nhất các 

yêu cầu của khách hàng. Với sự thay đổi của thị trường gắn liền với quá trình toàn cầu hóa, hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp đòi hỏi một khả năng logistics và quản lý chuỗi cung ứng 

hiệu quả. Chuỗi cung ứng cần phải được phát triển có thể cung cấp các hàng hóa và dịch vụ với 

chi phí tối thiểu. Quản lý chuỗi cung ứng là việc quản lý các luồng hàng hóa từ các nhà cung cấp 

đến các cơ sở sản xuất – kinh doanh, kho hàng và phân phối đến khách hàng cuối cùng của doanh 

nghiệp. Quản trị chuỗi cung ứng có tầm quan trọng trong việc thiết lập một lợi thế cạnh tranh của 

doanh nghiệp. Thực hiện đúng các chức năng của chuỗi cung ứng có thể đóng góp vào việc hạ 

thấp chi phí và nâng cao dịch vụ khách hàng. Trong khi giao thông là trung tâm của quản lý hàng 

tồn kho, kho bãi, xử lý đơn hàng, mua sắm vật tư, đóng gói, lựa chọn vị trí nhà máy và kho hàng, 

và dịch vụ khách hàng cũng là những hoạt động hậu cần quan trọng. Học phần này xem xét tất cả 

các khía cạnh của chuỗi cung ứng, bao gồm cả một số kỹ thuật và chiến lược lập kế hoạch, tổ 

chức và quản lý quá trình logistics tổng thể bao gồm các chức năng của dịch vụ khách hàng, dự 

báo và quản lý hàng tồn kho. 

03 Kỳ 2 

16 
Quản trị 

marketing 

Thông thường môn học quản trị marketing là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo sinh 

viên, học viên ngành Quản trị Kinh doanh. Quản trị marketing cùng với các môn học quan trọng 

khác như quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị chiến lược sẽ cung cấp 

những nội dung cốt lõi cho chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Ở bậc đại học, môn học 

được giảng dảy một cách chi tiết cùng với việc ứng dụng linh động các vị dụ điển hình vào các 

nội dung. Đào tạo ở trình độ Thạc sĩ, môn học sẽ được trình bày theo hình thức ứng dụng linh 

động lý thuyết vào thực sự thông qua các ví dụ đa dạng, tổ chức thảo luận các bài tập tình huống. 

Cụ thể, môn học trang bị những kiến thức về quản trị marketing và nâng cao khả năng vận dụng 
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những kiến thức này vào phân tích thị trường và các hoạt động quản trị marketing trên thực tế. 

Nội dung học phần bao gồm: 1) những lý luận chung về marketing và quản trị marketing; 2) các 

vấn đề về chiến lược marketing và hoạch định chiến lược marketing; 3) những vấn đề liên quan 

đến thị trường và phân tích môi trường marketing; 4) quản trị các chính sách marketing: sản 

phẩm, giá, phân phối và xúc tiến hỗn hợp; 5) các vấn đề liên quan đến tổ chức, thực hiện và kiểm 

tra hoạt động marketing. 

17 
Quản trị thương 

mại 

Nội dung học phần quản trị thương mại đề cập các vấn đề liên quan đến các phạm trù, khái niệm 

về thương mại, kinh doanh thương mại và quản trị thương mại trong nền kinh tế thị trường; nội 

dung cơ bản của quản trị thương mại và nguyên tắc cơ bản đảm bảo thành công trong kinh 

doanh. Trên cơ sở đó đi sâu nghiên cứu hệ thống kinh doanh thương mại trong nền kinh tế quốc 

dân; hoạt động thương mại của doanh nghiệp sản xuất; dự trù hàng hóa trong nền kinh tế quốc 

dân; thương mại điện tử; thương hiệu; kết quả và hiệu quả kinh doanh thương mại. Các nội dung 

trên đây được tiếp cận theo quan điểm hệ thống và dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện 

chứng; gắn các vấn đề vi mô trong quản trị thương mại doanh nghiệp đến các vấn đề vĩ mô về 

lưu thông hàng hóa trong nền kinh tế quốc dân, các chính sách thương mại của nhà nước; gắn thị 

trường trong nước với thị trường quốc tế... Từ đó thấy được vai trò to lớn của thương mại trong 

nền kinh tế quốc dân và ý nghĩa thiết thực cả trước mắt và lâu dài đối với việc nghiên cứu học 

phần này. 

03 Kỳ 2 

18 Quản lý dự án 

Quản lý dự án đầu tư là một học phần thuộc khối kiến thức khoa học quản lý, nhằm phát triển và 

nâng cao các kiến thức mà học viên đã học hoặc đã nghiên cứu ở bậc đại học, như: các phương 

pháp luận về lập, phân tích và tổ chức quản lý các dự án đầu tư. Trên cơ sở đó, sau khi học xong 

học viên có thể vận dụng các kiến thức đã học để thiết lập các dự án đầu tư,  phân tích và lựa 

chọn dự án, tham gia quản lý, kiểm soát quá trình thực hiện dự án ở các góc độ là nhà đầu tư, cán 

bộ quản lý hay cơ quan thẩm định và tài trợ dự án 

03 Kỳ 2 

19 
Quản trị chất 

lượng 

Một số quan điểm và nguyên tắc trong quản trị chất lượng hiện đại; khái niệm và thuật ngữ liên 

quan đến quản trị chất lượng; phương pháp quản trị chất lượng đồng bộ; xây dựng hệ thống quản 

lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2008; đo lường, đánh giá chất lượng 

03 Kỳ 2 

20 Lãnh đạo 

Trong điều kiện môi trường thay đổi nhanh hiện nay, lãnh đạo trở thành một chủ đề được quan tâm 

đặc biệt. Sự thành công của tổ chức đòi hỏi những người đứng đầu các tổ chức phải giỏi cả Quản trị 

lẫn Lãnh đạo. Thậm chí, trong nhiều rất nhiều trường hợp, cần nhiều sự lãnh đạo hơn. Học phần 

này cung cấp những yếu tố quan trọng trong đánh giá và phản ánh những điểm cốt lõi của lãnh đạo 

trong lý thuyết và thực tiễn. Điều này đạt được thông qua việc xem xét đánh giá các lý thuyết lãnh 

đạo khác nhau, thảo luận cởi mở, tự đánh giá cá nhân và phản ánh những thực tiễn lãnh đạo. Những 

thảo luận cởi mở về lãnh đạo trên phương diện lý thuyết và thực tiễn còn giúp cho người học phát 

triển các kỹ năng cốt yếu của lãnh đạo trong môi trường hiện đại là hình thành tầm nhìn, truyền đạt 

tầm nhìn đến các thành viên trong tổ chức, tạo ra khả năng, điều kiện thuận lợi để đạt được tầm 

02 Kỳ 2 
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nhìn chung.  

21 Quản trị rủi ro 

Học phần Quản trị rủi ro đã được đưa vào giảng dạy cho sinh viên đại học, chuyên ngành Quản 

trị kinh doanh tổng hợp. Sinh viên bậc cử nhân đã được trang bị các kiến thức cơ bản nhất về 

quản trị rủi ro bao gồm: những khái niệm cơ bản về rủi ro và quy trình quản trị rủi ro, các 

phương pháp và kỹ thuật cụ thể nhằm nhận dạng, đánh giá, kiểm soát và tài trợ các loại rủi ro 

thuần túy. Trong chương trình đào tạo Cao học, học viên sẽ được củng cố kiến thức cơ bản và 

mở rộng hơn như: văn hóa quản trị rủi ro trong doanh nghiệp, mục tiêu và trách nhiệm của các bộ 

phận trong quản trị rủi ro trong doanh nghiệp, các nội dung chủ yếu của quy trình quản trị rủi ro 

doanh nghiệp và các chuẩn mực quản trị rủi ro hiện đại trên thế giới. Bên cạnh đó, học viên được 

trang bị các kiến thức chuyên môn sâu về kiểm soát rủi ro và tài trợ rủi ro. Các lĩnh vực quản trị 

rủi ro trong giai đoạn khởi nghiệp và quản trị rủi ro tài chính trong kinh doanh cũng được giới 

thiệu để giúp học viên có thể ứng dụng trong công việc và thực tiễn kinh doanh tại nơi làm việc. 

03 Kỳ 3 

22 
Khởi sự doanh 

nghiệp 

Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, những kiến thức kỹ 

năng cơ bản về hoạt động quản lý trong doanh nghiệp (nguyên tắc, phương pháp, chức năng, bộ 

máy quản lý doanh nghiệp, nhà quản trị và tư chất của nhà quản trị, quyết định quản lý....). 

Hoạch định chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh, phân tích thị trường; tổ chức sản xuất; tổ 

chức quản lý lao động; quản trị các hoạt động tài chính doanh nghiệp; phân tích các quyết định 

đầu tư, hạch toán hiệu quả kinh doanh; thực hành các quan hệ giao tiếp, tìm kiếm cơ hội kinh 

doanh, khởi sự kinh doanh, quản lý điều hành doanh nghiệp có hiệu quả. 

03 Kỳ 3 

23 
Thị trường và 

giá cả 

Học phần Thị trường và giá cả được xây dựng với dung lượng 3 tín chỉ sẽ trang bị cho các học 

viên các kiến thức về bản chất của thị trường và giá cả, đặc biệt đối với hàng hóa và tài nguyên, 

các quan hệ cung cầu thị trường, quan hệ biên tế thị trường, hàm cầu phái sinh và độ cận biên thị 

trường nông sản, xác định giá, thị trường không gian và thời gian và các động lực thị trường, kỳ 

vọng về giá cả. Bên cạnh đó, học phần này còn cung cấp cho học viên các phương pháp và công 

cụ phân tích thị trường và giá cả giúp học viên có thể nắm vững và thực hiện tốt các phân tích và 

dự báo về thị trường và giá cả thị trường trong các trường hợp ngắn hạn, dài hạn, nền kinh tế 

đóng và nền kinh tế mở. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường nông sản, như tính thời 

vụ, tình trạng độc quyền tương đối, hội nhập thị trường khu vực và thế giới, các biện pháp chủ 

yếu để hoàn thiện thị trường. 

03 Kỳ 3 

24 
Quản trị đổi mới 

và sáng tạo 

Học phần Quản trị đổi mới và sáng tạo là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong 

chương trình đào tạo thạc sĩ QTKD, cung cấp những khái niệm và nguyên tắc về quản trị đổi mới 

và sáng tạo trong doanh nghiệp và vận dụng các nội dung này vào điều kiện cụ thể của các doanh 

nghiệp ở Việt Nam. Học phần sẽ cung cấp cho học viên các nội dung kiến thức nâng cao về tiến 

trình thay đổi, đổi mới và sáng tạo; thúc đẩy tư duy biện luận; phát triển nhóm sáng tạo; thúc đẩy 

sáng kiến trong tổ chức; phát triển văn hoá sáng tạo và đổi mới trong tổ chức…. Những nội dung 

này học viên chưa được học ở cấp bậc đại học. 

03 Kỳ 3 



 14 

25 Logistics 

Logistics là một lĩnh vực đã phát triển nhanh chóng trên thế giới từ nhiều thập niên trở lại đây 

nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Mục tiêu của học phần này nhằm cung cấp cho học viên 

những kiến thức chuyên sâu về lý luận cũng như thực tiễn của hoạt động logistics đang diễn ra 

hiện nay; giúp học viên tiếp cận vấn đề một cách có hệ thống và vận dụng vào thực tiễn công 

việc. 

03 Kỳ 3 

26 
Kinh doanh điện 

tử 

Mục đích môn học giúp cho học viên ra trường có thể tổ chức và tiến hành các hoạt động kinh 

doanh thông qua mạng Internet và các phương tiện điện tử. Các mục đích cụ thể đối với người 

học gồm: 1. Được trang bị những kiến thức cơ bản, tổng quan về kinh doanh điện tử cả về lý 

thuyết lẫn thực hành. Hiểu được kinh doanh điện tử là gì, các chiến lược kinh doanh kinh doanh 

điện tử và quy trình triển khai được tổ chức, quản lý như thế nào; những cơ hội và cả nguy cơ, rủi 

ro mà các tổ chức sẽ phải đối mặt trước sự phát triển của Kinh doanh điện tử; 2. Sử dụng được 

các công cụ điện tử và mạng Internet để tiến hành hoạt động kinh doanh như: nghiên cứu thị 

trường trong và ngoài nước, quảng cáo, tìm kiếm đối tác, thực hiện các quy trình giao dịch kinh 

doanh điện tử như ký hợp đồng, giao nhận vận tải, thanh toán điện tử…; 3. Hiểu được vai trò, 

tầm quan trọng và triển vọng của thương mại đối với nền kinh tế quốc dân; 4. Đánh giá được các 

cơ may, cũng như hiểm hoạ của kinh doanh điện tử; 5. Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các 

mô hình thích hợp về kinh doanh điện tử cho các doanh nghiệp trong thời đại công nghệ thông 

tin. 

03 Kỳ 3 

27 
Quản trị thương 

hiệu 

Môn học quản trị thương hiệu là môn học trong chương trình đào tạo sinh viên, học viên ngành 

Quản trị Kinh doanh. Quản trị thương hiệu cùng với các môn học quan trọng khác như quản trị 

chiến lược, quản trị marketing sẽ cung cấp những nội dung cốt lõi trong việc xây dựng và phát 

triển thương hiệu, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Ở bậc đại học, môn học được giảng 

dảy một cách chi tiết cùng với việc ứng dụng linh động các vị dụ điển hình vào các nội dung. 

Đào tạo ở trình độ Thạc sĩ, môn học sẽ được trình bày theo hình thức ứng dụng linh động lý 

thuyết vào thực sự thông qua các ví dụ đa dạng, tổ chức thảo luận các bài tập tình huống. Cụ thể, 

môn học trang bị những kiến thức cơ bản về những vấn đề trọng yếu của quản trị thương hiệu 

trong môi trường kinh doanh cạnh tranh và hội nhập, bao gồm các nội dung: (1) giới thiệu khái 

quát về thương hiệu và quản trị thương hiệu, (2) định vị thương hiệu và thiết kế đặc tính thương 

hiệu, (3) hoạch định và thực hiện các chương trình marketing xây dựng tài sản thương hiệu, (4) 

đo lường kết quả hoạt động của thương hiệu, (5) phát triển và duy trì tài sản thương hiệu, (6) bảo 

vệ thương hiệu và khai thác giá trị tài sản thương hiệu. 

03 Kỳ 3 

28 Triết học 

- Củng cố tri thức triết học cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội – nhân 

văn; nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là 

đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

- Hoàn thiện và nâng cao kiến thức triết học trong chương trình Lý luận chính trị ở bậc đại học 

nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo các chuyên ngành khoa học xã hội – nhân văn ở trình độ sau đại 

04 Kỳ 3 
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học. 

29 Luật kinh tế 

Học phần này có các nội dung chính: Những vấn đề lý luận chung về Luật Kinh tế (làm rõ các 

khái niệm Luật Kinh tế, pháp luật kinh tế, Luật Kinh doanh và Luật Thương mại; vài trò, xu 

hướng phát triển của pháp luật kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế; nguồn của Luật Kinh tế); 

pháp luật về các chủ thể kinh doanh (pháp luật về doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân 

và hộ kinh doanh cá thể, pháp luật về công ty và pháp luật về hợp tác xã); pháp luật hợp đồng 

được đề cập trên cơ sở những quy định chung theo pháp luật dân sự, gắn với đặc thù trong kinh 

doanh, thương mại: thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại trong đó ưu thế của giải 

quyết bằng trọng tài thương mại so với bằng tòa án và thủ tục tuyên bố phá sản. 

02 Kỳ 3 

30 Ngoại ngữ 
Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt 

nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ 
04 Kỳ 1 
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D. Công khai tỷ lệ nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh /giảng viên quy đổi 

II Khối ngành 
Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy 

đổi 

1 Khối ngành I   

2 Khối ngành II   

3 Khối ngành III 0,43 

4 Khối ngành IV   

5 Khối ngành V   

6 Khối ngành VI   

7 Khối ngành VII   

  

 

E. Công khai tỷ lệ học viên cao học ngành Quản trị, Quản lý/giảng viên quy đổi 

II Khối ngành 
Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy 

đổi 

1 Khối ngành I   

2 Khối ngành II   

3 Khối ngành III 11,84   

4 Khối ngành IV   

5 Khối ngành V   

6 Khối ngành VI   

7 Khối ngành VII   

  

 

  Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

                              (Đã ký) 

               PGS.TS. Trần Văn Hòa 

 

 

  

 



                 ĐẠI HỌC HUẾ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp 

của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 - 2019 

 
STT Nội dung Tiến sĩ Thạc sĩ 

I  Điều kiện tuyển sinh  

Điều kiện tuyển sinh do Đại học Huế quy định 

trong Thông báo tuyển nghiên cứu sinh hàng 

năm theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban 

hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT 

ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ ban 

hành theo Quyết định số 1019/QĐ-ĐHH ngày 

19/9/2017 của Giám đốc Đại học Huế 

Điều kiện tuyển sinh do Đại học Huế quy định 

trong Thông báo tuyển sinh cao học hàng năm 

theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành 

theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 

15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và Quyết định 2070/QĐ-ĐHH ngày 

14/11/2014 của Giám đốc Đại học Huế 

   

II  

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, thái độ và 

trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

- Về kiến thức chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế 

chuyên ngành kinh tế nông nghiệp được trang bị 

những kiến thức chuyên sâu về quản lý, kinh tế 

và môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp, nông 

thôn…  

Có kiến thức lý luận sâu rộng và trình độ 

chuyên môn cao trong nông nghiệp; có khả 

năng phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế 

và dự báo những biến động của nền kinh tế và 

nông nghiệp một cách độc lập;  

Có khả năng phân tích, đánh giá, hoạch định và 

độc lập tổ chức thực hiện các chương trình, dự 

án phát triển kinh tế cũng như sản xuất kinh 

doanh nông nghiệp; 

Có khả năng tiếp thu những kiến thức mới, tiên 

tiến, hiện đại của nước ngoài và có năng lực ứng 

dụng, độc lập, sáng tạo cao trong môi trường 

nền kinh tế hội nhập hiện nay. 

- Về kỹ năng: Tiến sĩ kinh tế chuyên ngành kinh 

tế nông nghiệp được trang bị những phương 

pháp và công cụ nghiên cứu hiện đại được các 

nước tiên tiến đang áp dụng phổ biến hiện nay; 

Có kỹ năng tư duy phân tích, tự nghiên cứu, 

đánh giá các vấn đề và chính sách kinh tế, xã 

hội, môi trường nói chung, trong nông nghiệp 

nói riêng; có kỹ năng tổng hợp, sáng tạo và độc 

lập giải quyết vấn đề đặt ra trong thực tế.  

Có kỹ năng vận dụng các công cụ thống kê, các 

kỹ thuật phân tích định lượng của ngành kinh tế 

vào hoạt động thực tiễn;  

Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng; viết 

báo cáo, xây dựng và thực hiện dự án; có kỹ 

năng làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn 

đề độc lập;  

Có năng lực tổ chức, quản lý và điều hành các 

hoạt động tại đơn vị công tác. Có khả năng tham 

gia các hoạt động phân tích và hoạch định chính 

sách cho các cơ quan quản lý Nhà nước. 

- Về trình độ ngoại ngữ và tin học: 

Tiến sĩ kinh tế nông nghiệp có trình độ ngoại 

ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định hiện 

hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể là: có 

thể hiểu được các báo cáo phức tạp về các chủ 

đề cụ thể và trừu tượng, bao gồm cả việc trao 

đổi học thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành kinh 

- Về kiến thức chuyên môn: Học viên cao học 

chuyên ngành kinh tế nông nghiệp được trang bị 

những kiến thức nâng cao về quản lý, kinh tế, 

môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp, nông 

thôn… Có kiến thức sâu rộng và trình độ chuyên 

môn cao về kinh tế, quản lý và quản lý kinh tế 

trong nông nghiệp; có khả năng phân tích, đánh 

giá các hoạt động kinh tế và dự báo những biến 

động của nền kinh tế và nông nghiệp; Có khả 

năng phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức 

thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh 

tế cũng như sản xuất kinh doanh nông nghiệp; 

Có khả năng tiếp thu những kiến thức mới, tiên 

tiến, hiện đại của nước ngoài và có năng lực ứng 

dụng và sáng tạo cao trong môi trường nền kinh 

tế hội nhập hiện nay. 

- Về kỹ năng: Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành kinh 

tế nông nghiệp được trang bị những phương 

pháp và công cụ nghiên cứu hiện đại trong lĩnh 

vực kinh tế nông nghiệp được các nước tiên tiến 

đang áp dụng phổ biến; Có kỹ năng tư duy phân 

tích, nghiên cứu, đánh giá các vấn đề và chính 

sách kinh tế, xã hội, môi trường nói chung, trong 

nông nghiệp nói riêng; có kỹ năng tổng hợp, 

sáng tạo và giải quyết vấn đề đặt ra trong thực tế. 

Có kỹ năng vận dụng các công cụ thống kê, các 

kỹ thuật phân tích định lượng của ngành kinh tế 

vào hoạt động thực tiễn; Có kỹ năng thuyết trình, 

trình bày ý tưởng; viết báo cáo, xây dựng và thực 

hiện dự án; có kỹ năng làm việc nhóm và năng 

lực giải quyết vấn đề độc lập; Có năng lực tổ 

chức, quản lý và điều hành các hoạt động tại đơn 

vị công tác. Có khả năng tham gia các hoạt động 

phân tích và hoạch định chính sách cho các cơ 

quan quản lý Nhà nước.  

- Về thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học 

tập, biết lắng nghe, sôi nổi góp ý, thảo luận và 

chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tích cực tham 

gia các hoạt động tập thể của Trường, Lớp và địa 

phương; có thái độ cầu tiến, quan hệ mẫu mực 

với mọi người. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ ngoại ngữ 

Anh văn tương đương cấp độ B1 hoặc từ bậc 3/6 

trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam hoặc tương đương theo quy 



tế nông nghiệp. Có thể giao tiếp, trao đổi học 

thuật bằng ngoại ngữ ở mức độ trôi chảy, thành 

thạo với người bản ngữ. Có thể viết được các 

báo cáo khoa học, báo cáo chuyên ngành; có thể 

giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, 

phân tích quan điểm về sự lựa chọn các phương 

án khác nhau. Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp sử 

dụng thành thạo các phần mềm tin học kinh tế 

ứng dụng phục vụ công tác điều tra, phân tích và 

xử lý số liệu. Có khả năng đọc, phân tích các báo 

cáo khoa học thuộc chuyên ngành. Có khả năng 

tra cứu thông tin khoa học chuyên ngành và sử 

dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng 

khác 

định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

Đại học Huế 

III  

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người 

học 

Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh 

tế môi trường Việt Nam và 04 trung tâm chuyên 

môn đang hoạt động: (1) Trung tâm thông tin 

thư viện;  

(2) Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh 

nghiệp;  

(3) Trung tâm dịch thuật;  

(4) Trung tâm đào tạo và tư vấn Tài chính – Kế 

toán.  

Trong tương lai, trường sẽ thành lập các trung 

tâm chuyên ngành phù hợp đáp ứng nhu cầu xã 

hội và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng daỵ cho 

học viên. 

- Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các 

trường đại học, viện nghiên cứu kinh tế trong 

nước và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 đại 

học, viện nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới 

như: Đại học Sydney, Úc; Đại học Rennes 1, 

Pháp; Đại học Khoa học ứng dụng IMC, Krems, 

Áo; Viện công nghệ Tallaght, Ailen; Đại học 

Chaopraya, Thái Lan; Đại học Công nghệ 

Rajamangala, Thái Lan; Trường Cao đẳng 

Viriyalainakhonsawan, Thái Lan; Đại học Sofia, 

Bugaria; Công ty Hanesbrand, Hoa Kỳ; Tổ chức 

Oxford Intellect, Anh; Đại học Hoseo Hàn 

Quốc,....Hàng năm, trường mời các giáo sư kinh 

tế đến giảng dạy, trao đổi một số môn học, lĩnh 

vực liên quan như giáo sư của Fulbright, Nhật 

Bản, Thái Lan... 

- Tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu thực 

tế theo môn học để người học nghiên cứu và 

học tập. 

Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh 

tế môi trường Việt Nam và 04 trung tâm chuyên 

môn đang hoạt động: (1) Trung tâm thông tin thư 

viện;  

(2) Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh 

nghiệp;  

(3) Trung tâm dịch thuật;  

(4) Trung tâm đào tạo và tư vấn Tài chính – Kế 

toán.  

Trong tương lai, trường sẽ thành lập các trung 

tâm chuyên ngành phù hợp đáp ứng nhu cầu xã 

hội và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng daỵ cho 

học viên. 

- Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các 

trường đại học, viện nghiên cứu kinh tế trong 

nước và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 đại 

học, viện nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới 

như: Đại học Sydney, Úc; Đại học Rennes 1, 

Pháp; Đại học Khoa học ứng dụng IMC, Krems, 

Áo; Viện công nghệ Tallaght, Ailen; Đại học 

Chaopraya, Thái Lan; Đại học Công nghệ 

Rajamangala, Thái Lan; Trường Cao đẳng 

Viriyalainakhonsawan, Thái Lan; Đại học Sofia, 

Bugaria; Công ty Hanesbrand, Hoa Kỳ; Tổ chức 

Oxford Intellect, Anh; Đại học Hoseo Hàn 

Quốc,....Hàng năm, trường mời các giáo sư kinh 

tế đến giảng dạy, trao đổi một số môn học, lĩnh 

vực liên quan như giáo sư của Fulbright, Nhật 

Bản, Thái Lan... 

- Tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu thực 

tế theo môn học để người học nghiên cứu và học 

tập. 

IV 

Chương trình đào 

tạo mà nhà trường 

thực hiện 

Chương trình đào tạo do Giám đốc Đại học Huế 

phê duyệt theo quy định Thông tư số 

08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 

07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đào 

tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 

1019/QĐ-ĐHH ngày 19/9/2017 của Giám đốc 

Đại học Huế. 

Chương trình đào tạo do Hiệu trưởng ký ban 

hành dưới sự phê duyệt của Giám đốc Đại học 

Huế theo quy định Thông tư số 15/2014/TT-

BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 

07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định 

2070/QĐ-ĐHH ngày 14/11/2014 của Giám đốc 

Đại học Huế. 

Chương trình đào tạo theo 2 định hướng: Nghiên 

cứu và Ứng dụng 

V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ 

sau khi ra trường 

Sau khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh có khả năng 

độc lập nghiên cứu; có khả năng sáng tạo, phát 

hiện và giải quyết các vấn đề lý luận và thực 

tiễn trong lĩnh vực kinh tế; có khả năng chủ trì 

và hướng dẫn nghiên cứu khoa học; lãnh đạo, 

quản lý các tập đoàn, tổng công ty và doanh 

nghiệp... Thông qua đó nâng cao trình độ 

Trên nên tảng kiến thức và kỹ năng đã được 

trang bị, học viên sau khi tốt nghiệp thạc sĩ 

chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp có khả năng: 

+ Tiếp tục học ở bậc cao hơn (Tiến sĩ) ở các cơ 

sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài 

+ Quản lý và quy hoạch phát triển trong lĩnh vực 

nông nghiệp 



chuyên môn, lý luận và thực tiễn công tác  

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

- Sau khi tốt nghiệp, tiến sỹ kinh tế, chuyên 

ngành Kinh tế Nông nghiệp có khả năng độc 

lập, sáng tạo trong nghiên cứu Khoa học để giải 

quyết các vấn đề kinh tế, tổ chức và quản lý 

trong phát triển Nông nghiệp và Nông thôn. 

- Tiến sĩ kinh tế nông nghiệp có thể làm việc và 

trở thành những nhà lãnh đạo trong các cơ quan 

nhà nước, cơ sở giáo dục đào tạo và nghiên cứu 

kinh tế và nông nghiệp. 

 

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo học viên được 

cấp bằng Thạc sĩ ngành Kinh tế nông nghiệp và 

có khả năng đảm nhận các công việc sau: 

- Giảng viên giảng dạy trong các trường đại học, 

cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, trường cán 

bộ quản lý của các ngành liên quan nông nghiệp, 

nông thôn, tài nguyên và môi trường. 

- Nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu 

kinh tế hoặc các Trung tâm nghiên cứu có liên 

quan đến Kinh tế nông nghiệp, nông thôn, môi 

trường. 

- Cán bộ lãnh đạo, chuyên viên chính trong các 

Ban kinh tế, Phòng kinh tế của các cơ quan cấp 

tỉnh, thành phố, huyện thị. 

- Cán bộ lãnh đạo hay cán bộ phụ trách kinh 

doanh các công ty, xí nghiệp kinh doanh liên 

quan nông nghiệp. 

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch, dự án 

phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, 

vùng…. 

 

 Thừa Thiên Huế, ngày     tháng     năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

 
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế 

của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 - 2019 

 
A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 
Cao đẳng sư 

phạm 

Trung cấp sư 

phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa 

làm 

vừa học 

  Tổng số                 

1 Khối ngành I                 

2 Khối ngành II             

3 Khối ngành III             

4 Khối ngành IV             

5 Khối ngành V  6  0         

6 Khối ngành VI             

7 Khối ngành VII             

 

  



C. Công khai các môn học chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp trình độ tiến sĩ 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

I. Bổ sung kiến thức (nếu có) 

II. Các học phần tiến sĩ 

1 
Kinh tế nông 

nghiệp 

Môn học cung cấp cho nghiên cứu sinh những kiến thức sâu rộng về kinh tế nông nghiệp về năng 

suất và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, về đổi mới công nghệ, về thị trường và rủi ro trong 

sản xuất nông nghiệp. 

Học phần Kinh tế nông nghiệp sẽ thảo luận các phương pháp, kỹ thuật hiện đại để phân tích các 

vấn đề kinh tế trong sản xuất nông nghiệp như : năng suất và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp,  

đi mới công nghệ, thị trường và rủi ro trong sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh tự do hóa thương 

mại và biến đổi khí hậu 

02 Năm 1 

- Điểm chuyên 

cần: 10% 

- Điểm quá trình 

(tiểu luận, bài 

tập): 30% 

- Điểm thi kết 

thúc học phần: 

60%  

2 
Quản trị doanh 

nghiệp 

Là một môn học chuyên môn, quản trị doanh nghiệp nông nghiệp cung cấp cho học viên những 

kiến thức cơ bản về các vấn đề quản lý và tổ chức các yếu tố sản xuất trong doanh nghiệp nông 

nghiệp 

Học phần đề cập đến 2 nội dung chính: quản trị và tổ chức sản xuất. Trong nội dung quản trị 

doanh nghiệp, môn học giới thiệu cho người học những kiến thức cơ bản về chiến lược kinh 

doanh, công tác quản trị doanh nghiệp. Nội dung tổ chức sẽ giới thiệu những vấn đề cơ bản về tổ 

chức các yếu tố sản xuất: đất đai, lao động, vốn, tư liệu sản xuất, tổ chức các ngành sản xuất chính 

trong nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, các ngành chế biến và dịch vụ. Cuối cùng môn học sẽ 

giới thiệu về phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Các phương pháp nghiên cứu chủ đạo được sử dụng trong học phần là phương pháp duy vật biện 

chứng, phương pháp chuyên gia, chuyên khảo, phương pháp phân tích kinh tế. 

Môn học quản trị doanh nghiệp nông nghiệp cung cấp những kiến thức căn bản cho người học về 

vấn đề làm thế nào để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt kết quả cao nhất trong 

điều kiện hội nhập quốc tế như hiện nay. Vì thế, đã có rất nhiều trường đại học ở trong nước và 

ngoài nước biên soạn, xuất bản giáo trình về quản trị doanh nghiệp nông nghiệp. Tuy nhiên, ở mỗi 

nước khác nhau, do hình thức tổ chức sản xuất, quy mô hoạt động, điều kiện tự nhiên khác nhau 

thì cách tiếp cận của môn học cũng khác nhau. Về lâu dài môn học sẽ được phát triển với nhiều 

nội dung phong phú phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương. 

02 Năm 1 

3 
Kinh tế nông hộ 

và trang trại 

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về kinh tế nông hộ và trang trại. Học viên có thể 

hiểu được vai trò, vị trí của kinh tế nông hộ và trang trại trong nền kinh tế quốc dân, xu hướng 

phát triển kinh tế nông hộ và trang trại. Học viên có thể nắm bắt được các phương pháp và công cụ 

phân tích về hành vi kinh tế nông hộ và trang trại. Học phần này còn cung cấp cho học viên kiến 

thức về quản lý rủi ro trong kinh tế nông hộ và trang trại   

02 Năm 1 



Học phần kinh tế nông hộ và trang trại khái quát hóa những vấn đề lý luận về sự hình thành và 

phát triển của kinh tế nông hộ và trang trại trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Học phần cũng sẽ 

cung cấp các nội dung phân tích các đặc điểm cơ bản của kinh tế nông hộ và trang trại. Nội dung 

chính của học phần là việc sử dụng các công cụ phân tích chủ yếu của các học thuyết kinh tế tân 

cổ điển trong sản xuất nông nghiệp: hiệu quả phân bổ (allocated effiency), hiệu quả kỹ thuật 

(technical efficiency), mối quan hệ giữa yếu tố sản xuất và sản phẩm, mối quan hệ giữa nguồn lực 

và sản lượng thông quan công cụ phân tích hàm sản xuất Cobb-Douglash, hàm tuyến tính Linear. 

Ngoài ra, học phần này cũng sẽ cung cấp cho học viên những kiến thực và công cụ liên quan đến 

phẩn tích và quản lý rủi ro trong nông nghiệp và phát triển nông thôn.,  

4 

Kinh tế tài 

nguyên môi 

trường 

Môn học Kinh tế môi trường sẽ trang bị cho học viên một cách hệ thống những kiến thức về quan 

điểm khác nhau về mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả tài 

nguyên thiên nhiên và môi trường, về các phương pháp, công cụ và chính sách quản lý môi trường.  

Học phần Kinh tế tài nguyên môi trường cung cấp những kiến thức nâng cao về: mối quan hệ giữa 

môi trường và phát triển bền vững; bản chất của hệ thống môi trường; khai thác tài nguyên thiên 

nhiên, kinh tế học của chất lượng môi trường; những kỹ năng cơ bản của định giá kinh tế các tài 

nguyên thiên nhiên; và những công cụ chủ yếu quản lý môi trường. 

02 Năm 2 

5 
Marketing nông 

nghiệp 

Học phần trang bị những kiến thức về marketing nông nghiệp và nâng cao khả năng vận dụng 

những kiến thức này vào phân tích thị trường nông nghiệp và các hoạt động marketing nông 

nghiệp. Nội dung học phần bao gồm: 1) những lý luận chung về marketing nông nghiệp; 2) thị 

trường sản phẩm nông nghiệp; 3) các vấn đề về sản phẩm, giá, chuỗi cung ứng sản phẩm nông 

nghiệp và hỗ trợ; 4) nghiên cứu marketing một số sản phẩm nông nghiệp ở Việt Nam! và các nước 

đang phát triển, các nghiên cứu về dịch vụ nông nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm 

nông nghiệp. 

02 Năm 2 

III. Chuyên đề tiến sĩ 

 Chuyên đề tiến sĩ  Chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp 

đến đề tài nghiên cứu, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, giúp nghiên cứu sinh giải 

quyết một số nội dung của đề tài luận án.  

03 Năm 1 Hội đồng chấm 

 Chuyên đề tiến sĩ 03 Năm 2 Hội đồng chấm 

III. 
Tiểu luận tổng 

quan 

Tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án đòi 

hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có 

của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn 

đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết. 

04 Năm 2 Hội đồng chấm 

IV Luận án tiến sĩ 

Là một công trình nghiên cứu khoa học độc đáo, sáng tạo trong lĩnh vực nghiên cứu, có 

đóng góp về mặt lý luận, chứa đựng những tri thức hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc 

phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải quyết sáng tạo các 

vấn đề đang đặt ra với lĩnh vực kinh tế nông nghiệp hoặc thực tiễn xã hội. 

70 Năm 3 Hội đồng chấm 



  



C. Công khai các môn học chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp trình độ thạc sĩ 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1 
 KINH TẾ VI 

MÔ 

Môn học kinh tế học vi mô sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản và nâng cao 

về các vấn đề lý thuyết kinh tế học và các nghiên cứu tình huống: lý thuyết về lợi ích, lý 

thuyết về sản xuất, lý thuyết về chi phí, các cấu trúc thị trường và thị trường các yếu tố 

sản xuất.  

03 Kỳ 1 

- Điểm chuyên 

cần: 10% 

- Điểm quá trình 

(tiểu luận, bài tập): 

30% 

- Điểm thi kết thúc 

học phần: 

 60% 

2 
KINH TẾ VĨ 

MÔ  

Học phần này nhằm trang bị một số nội dung kinh tế vĩ mô nâng cao trên cơ sở người 

học đã có những hiểu biết về các lý thuyết nền tảng và cơ bản của kinh tế vĩ mô ở bậc 

đại học. Các mối quan hệ kinh tế vĩ mô, đặc biệt là những quan hệ gắn kết giữa thị 

trường hàng hóa và thị trường tiền tệ được tập trung giải quyết; Các mô hình tăng 

trưởng kinh tế, tiêu dùng và đầu tư, lạm phát và thất nghiệp… những bài học kinh 

nghiệm từ các nước trong quản lý kinh tế vĩ mô cũng được đi sâu phân tích. Các chính 

sách kinh tế vĩ mô của chính phủ nhằm ổn định và phát triển nền kinh tế để đối phó với 

tình trạng thất nghiệp, lạm phát, suy thoái kinh tế và thâm hụt ngân sách nhà nước trong 

bối cảnh mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế được trình bày một cách có hệ thống và đề 

cập sâu hơn. 

03 Kỳ 1 

3 

PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN 

CỨU 

Nội dung học phần này bao gồm những vấn đề lý luận chung về khoa học, nghiên cứu 

khoa học và phương pháp NCKH. Từ đó, đi sâu trình bày những vấn đề chủ yếu trong 

phương pháp NCKH kinh tế như: chọn hướng nghiên cứu và xác định tên đề tài; lựa 

chọn phương pháp nghiên cứu; nêu các giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu; tham khảo, 

tích lũy tài liệu thứ cấp và điều tra số liệu sơ cấp, xử lý, tổng hợp và phần tích tài liệu. 

Đồng thời học phần còn trình bày việc vận dụng các phương pháp thống kê và toán kinh 

tế trong NCKH kinh tế như: phân tích các mức độ của hoạt động kinh tế - xã hội, dãy số 

thời gian, chỉ số, phân tích nhân tố hồi quy tương quan, kiểm định thống kê và mô hình 

toán kinh tế. Những yêu cầu cơ bản và kết cấu của đề tài luận văn thạc sĩ cũng được đề 

cập một cách có hệ thống trong học phần này. Tất cả những vấn đề này giúp cho người 

học vừa nắm được phương pháp NCKH kinh tế vừa có thể vận dụng để tiến hành nghiên 

cứu một đề tài xác định, đặc biệt là luận văn thạc sĩ. 

 

03 Kỳ 1 

4 
KINH TẾ PHÁT 

TRIỂN 

Kinh tế học phát triển là một trong những môn khoa học mới ra đời trong khoa học và 

khoa học kinh tế. Nó kế thừa và phát triển những kiến thức của các môn kinh tế học đi 

trước như: Kinh tế học vi mô, vĩ mô, Kinh tế chính trị, lịch sử các học thuyết kinh 

tế...Kinh tế học phát triển ra đời do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thế giới và đặc 

biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam. 

02 Kỳ 1 

5 THỊ TRƯỜNG Học phần Thị trường và giá cả được xây dựng với dung lượng 3 tín chỉ sẽ trang bị cho các  Kỳ 1 



VÀ GIÁ CẢ học viên các kiến thức về bản chất của thị trường và giá cả, đặc biệt đối với hàng hóa 

nông nghiệp và tài nguyên, các quan hệ cung cầu thị trường, quan hệ biên tế thị trường, 

hàm cầu phái sinh và độ cận biên thị trường nông sản, xác định giá, thị trường không gian 

và thời gian và các động lực thị trường, kỳ vọng về giá cả. Bên cạnh đó, học phần này còn 

cung cấp cho học viên các phương pháp và công cụ phân tích thị trường và giá cả giúp 

học viên có thể nắm vững và thực hiện tốt các phân tích và dự báo về thị trường và giá cả 

thị trường trong các trường hợp ngắn hạn, dài hạn, nền kinh tế đóng và nền kinh tế mở. 

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường nông sản, như tính thời vụ, tình trạng độc 

quyền tương đối, hội nhập thị trường khu vực và thế giới, các biện pháp chủ yếu để hoàn 

thiện thị trường 

6 

QUẢN LÝ TÀI 

NGUYÊN MÔI 

TRƯỜNG 

Học phần này thảo luận mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế với tài nguyên thiên nhiên 

và môi trường và ngược lại, các mô hình quản lý tài nguyên môi trường, các công cụ 

quản lý tài nguyên môi trường. Những nội dung này được sử dụng để có những quyết 

định đúng đắn, đảm bảo quản lí, khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên môi trường 

một cách hiệu quả. 

03 Kỳ 1 

7 
KINH TẾ 

QUỐC TẾ 

Học phần Kinh tế quốc tế nghiên cứu các quy luật và xu hướng vận động của nền kinh 

tế thế giới, lý thuyết thương mại và chính sách thương mại quốc tế; sự di chuyển quốc tế 

về các yếu tố sản xuất, hệ thống tài chính và cán cân thanh toán của các quốc gia. Lý 

thuyết thương mại quốc tế phân tích các căn cứ và lợi ích đạt được từ việc trao đổi 

thương mại quốc tế. Lý thuyết chính sách thương mại quốc tế nghiên cứu cơ sở của 

chính sách thương mại, các công cụ và biện pháp được sử dụng và xem xét ảnh hưởng 

của các biện pháp đó. Sự di chuyển quốc tế về các yếu tố sản xuất được phân tích về cả 

nguyên nhân, xu hướng và sự ảnh hưởng của nó đến các quốc gia. Hệ thống tài chính 

tiền tệ và cán cân thanh toán của quốc gia được phân tích khái quát quá trình hình thành, 

sự phát triển cũng như các tác động của các mối quan hệ tài chính tiền tệ đến nền kinh tế 

thế giới và các quốc gia. 

03 Kỳ 1 

8 
KINH TẾ 

CÔNG CỘNG 

Học phần bao gồm 6 chương trong đó chương 1 sẽ cung cấp một cái nhìn khái quát nhất 

về khu vực công và chính phủ; Tập trung trả lời câu hỏi: Vì sao chính phủ cần can thiệp 

vào nền kinh tế thị trường; Chức năng, nguyên tắc và những hạn chế trong sự can thiệp 

của Chính phủ 

02 Kỳ 1 

9 LUẬT KINH TẾ 

Những vấn đề lý luận chung về Luật Kinh tế (làm rõ các khái niệm Luật Kinh tế, pháp 

luật kinh tế, Luật Kinh doanh và Luật Thương mại; vài trò, xu hướng phát triển của 

pháp luật kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế; nguồn của Luật Kinh tế); pháp luật về 

các chủ thể kinh doanh (pháp luật về doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và 

hộ kinh doanh cá thể, pháp luật về công ty và pháp luật về hợp tác xã); pháp luật hợp 

đồng được đề cập trên cơ sở những quy định chung theo pháp luật dân sự, gắn với đặc 

 Kỳ 1 



thù trong kinh doanh, thương mại: thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại 

trong đó ưu thế của giải quyết bằng trọng tài thương mại so với bằng tòa án và thủ tục 

tuyên bố phá sản. 

10 
KINH TẾ 

NÔNG NGHIỆP 

Học phấn Kinh tế Nông nghiệp sẽ trang bị một cách hệ thống cho học viên những quan 

điểm lý luận, phương pháp và công cụ để nghiên cứu và thiết lập giải pháp kinh tế vi mô 

và vĩ mô trong sản xuất nông nghiệp.  

03 Kỳ 1 

11 

QUẢN TRỊ 

KINH DOANH 

NÔNG NGHIỆP  

Học phần đề cập đến 2 nội dung chính: quản trị và tổ chức sản xuất. Trong nội dung 

quản trị doanh nghiệp, môn học giới thiệu cho người học những kiến thức cơ bản về 

chiến lược kinh doanh, công tác quản trị doanh nghiệp. Nội dung tổ chức sẽ giới thiệu 

những vấn đề cơ bản về tổ chức các yếu tố sản xuất: đất đai, lao động, vốn, tư liệu sản 

xuất, tổ chức các ngành sản xuất chính trong nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, các 

ngành chế biến và dịch vụ. Cuối cùng môn học sẽ giới thiệu về phương pháp đánh giá 

hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Các phương pháp nghiên cứu chủ đạo được sử 

dụng trong học phần là phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp chuyên gia, 

chuyên khảo, phương pháp phân tích kinh tế. Môn học quản trị doanh nghiệp nông 

nghiệp cung cấp những kiến thức căn bản cho người học về vấn đề làm thế nào để hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt kết quả cao nhất trong điều kiện hội 

nhập quốc tế như hiện nay.  

03 Kỳ 2 

12 

PHÂN TÍCH 

CHÍNH SÁCH 

NÔNG NGHIỆP  

Phân tích chính sách nông nghiệp cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về hệ 

thống chính sách, cách tiến hành xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, phương 

pháp phân tích chính sách và một số chính sách nông nghiệp chủ yếu hiện hành. Từ đó, 

giúp người học xác định những tác động tích cực, tiêu cực, trực tiếp và gián tiếp của 

chính sách kinh tế nói chung và chính sách nông nghiệp nói riêng; giúp cho các nhà 

hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý và thực hiện chính sách lựa chọn phương án 

chính sách tối ưu, đồng thời có biện pháp sửa đổi, bổ sung hay thay thế để hoàn thiện 

chính sách. 

03 Kỳ 2 

13 

KINH TẾ 

NÔNG HỘ VÀ 

TRANG TRẠI   

Học phần kinh tế nông hộ và trang trại khái quát hóa những vấn đề lý luận về sự hình 

thành và phát triển của kinh tế nông hộ và trang trại trên thế giới cũng như ở Việt Nam. 

Học phần cũng sẽ cung cấp các nội dung phân tích các đặc điểm cơ bản của kinh tế 

nông hộ và trang trại. Nội dung chính của học phần là việc sử dụng các công cụ phân 

tích chủ yếu của các học thuyết kinh tế tân cổ điển trong sản xuất nông nghiệp: hiệu quả 

phân bổ (allocated effiency), hiệu quả kỹ thuật (technical efficiency), mối quan hệ giữa 

yếu tố sản xuất và sản phẩm, mối quan hệ giữa nguồn lực và sản lượng thông quan công 

cụ phân tích hàm sản xuất Cobb-Douglash, hàm tuyến tính Linear. Ngoài ra, học phần 

này cũng sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức và công cụ liên quan đến phân tích 

và quản lý rủi ro trong nông nghiệp. 

03 Kỳ 2 



14 
MARKETING 

NÔNG NGHIỆP  

Marketing nông nghiệp cùng với các môn học quan trọng khác như kinh tế nông nghiệp, 

quản trị chuỗi cung, chuỗi giá trị nông sản, kinh tế phát triển sẽ cung cấp những nội 

dung cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp nông nghiệp. 

03 Kỳ 2 

15 
QUẢN LÝ DỰ 

ÁN 

Quản lý dự án đầu tư là một học phần thuộc khối kiến thức khoa học quản lý, nhằm phát 

triển và nâng cao các kiến thức mà học viên đã học hoặc đã nghiên cứu ở bậc đại học, 

như: các phương pháp luận về lập, phân tích và tổ chức quản lý các dự án đầu tư. 

03 Kỳ 2 

16 

PHÂN TÍCH 

LỢI ÍCH CHI 

PHÍ   

Phân tích lợi ích - chi phí là một trong các công cụ được sử dụng để phân tích và đưa ra 

các thông tin phục vụ cho việc lựa chọn các chính sách phát triển kinh tế xã hội và phân 

bổ các nguồn lực một cách hiệu quả. Học phần này đã được đưa vào giảng dạy cho bậc 

cử nhân chuyên ngành Kinh tế và Quản lý Tài nguyên Môi trường, Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học Huế với các kiến thức căn bản liên quan tới vấn đề về xác định lợi ích, 

chi phí, đánh giá lựa chọn các phương án, phân tích dòng lợi ích - chi phí theo thời gian, 

và đánh giá giá trị kinh tế của các trường hợp thông qua và không thông qua giá cả thị 

trường. Ở cấp độ thạc sĩ, học phần này sẽ đi vào sâu hơn một số nội dung trọng tâm của 

môn học và thảo luận các nghiên cứu trường hợp để tăng cường sự liên kết giữa lý 

thuyết và nghiên cứu thực tiễn. Học phần này nhằm đóng góp vào việc tăng cường kiến 

thức và kỹ năng cho học viên trong việc phân tích lợi ích - chi phí, đánh giá, lựa chọn 

các phương án, dự án phát triển kinh tế xã hội, trên cơ sở đó cung cấp thông tin hữu ích 

cho các bên liên quan trong quyết định phân bổ và sử dụng nguồn lực hiệu quả 

02 Kỳ 2 

17 

THƯƠNG MẠI 

NÔNG SẢN 

QUỐC TẾ 

Học phần đề cập đến các nguyên lí kinh tế cơ bản về thương mại quốc tế trong nông sản 

hàng hóa. các vấn đề thương mại trong chính sách phát triển kinh tế sẽ được trình bày. 

Trong đó, nội dung trọng tâm sẽ tập trung vào các xu hướng thương mại quốc tế về tài 

nguyên và nông sản hành hóa, các chính sách về xuất nhập khẩu của các quốc gia cũng 

như sự ảnh hưởng của nó đến thương mại quốc tế trên phạm vị toàn cầu và các quá trình 

lập kế hoạch và đưa ra chính sách phát triển cho thương mại nông sản quốc tế. Học phần 

hướng đến việc giúp cho sinh viên có thể áp dụng các lí thuyết và kiến thức kinh tế một 

cách có hệ thống vào việc phân tích các vấn đề liên quan đến thương mại quốc tế, xu 

hướng toàn cầu hóa trong thương mại, đầu tư nước ngoài cũng như các vấn đề nổi cộm 

hiện nay về giao thương các mặt hàng nông sản của Việt Nam trên thị trường khu vực 

và quốc tế.  

02 Kỳ 2 

18 
QUẢN TRỊ 

CHUỖI CUNG 

Quản lý chuỗi cung ứng có thể được định nghĩa là việc xác định đúng sản phẩm, với giá 

hợp lý, phân phối đúng thị trường, đúng số lượng trong điều kiện kinh doanh nhằm thỏa 

mãn tốt nhất các yêu cầu của khách hàng. Với sự thay đổi của thị trường gắn liền với 

quá trình toàn cầu hóa, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đòi hỏi một khả năng 

logistics và quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả. Chuỗi cung ứng cần phải được phát triển 

có thể cung cấp các hàng hóa và dịch vụ với chi phí tối thiểu. Quản lý chuỗi cung ứng là 

03 Kỳ 2 



việc quản lý các luồng hàng hóa từ các nhà cung cấp đến các cơ sở sản xuất – kinh 

doanh, kho hàng và phân phối đến khách hàng cuối cùng của doanh nghiệp. Quản trị 

chuỗi cung ứng có tầm quan trọng trong việc thiết lập một lợi thế cạnh tranh của doanh 

nghiệp. Thực hiện đúng các chức năng của chuỗi cung ứng có thể đóng góp vào việc hạ 

thấp chi phí và nâng cao dịch vụ khách hàng. Trong khi giao thông là trung tâm của 

quản lý hàng tồn kho, kho bãi, xử lý đơn hàng, mua sắm vật tư, đóng gói, lựa chọn vị trí 

nhà máy và kho hàng, và dịch vụ khách hàng cũng là những hoạt động hậu cần quan 

trọng. Học phần này xem xét tất cả các khía cạnh của chuỗi cung ứng, bao gồm cả một 

số kỹ thuật và chiến lược lập kế hoạch, tổ chức và quản lý quá trình logistics tổng thể 

bao gồm các chức năng của dịch vụ khách hàng, dự báo và quản lý hàng tồn kho. 

19 

KINH TẾ VÀ 

QUẢN LÝ TÀI 

NGUYÊN 

THỦY SẢN 

Môn học Kinh tế và quản lý tài nguyên thủy sản trang bị cho học viên Các phương pháp 

phân tích kinh tế cùng với những kiến thức liên quan đến nghiên cứu thị trường sản 

phẩm thủy sản, là những kiến thức nòng cốt để phân tích và đánh giá các vấn đề kinh tế 

nảy sinh trong thực tiễn sản xuất và kinh doanh của ngành thủy sản. Các vấn đề trong lý 

thuyết thương mại quốc tế được giới thiệu trong môn học này giúp sinh viên nâng cao 

khả năng đánh giá về các vấn đề toàn cầu của sản xuất thủy sản trong nền kinh tế thế 

giới 

02 Kỳ 2 

20 
QUẢN TRỊ TÀI 

CHÍNH 

Nội dung của học phần Quản trị Tài chính mở rộng các khái niệm về tài trợ vốn, ðầu tý, 

quản trị tài sản và quản trị rủi ro. Ngoài ra, học phần này còn giới thiệu các lý thuyết 

hiện ðại về tài trợ doanh nghiệp và những ứng dụng trên thực tế trong ðầu tý và hoạch 

ðịnh nguồn vốn doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.  

03 Kỳ 2 

21 
KẾ TOÁN 

QUẢN TRỊ 

Học phần Kế toán quản trị có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp từ việc 

lập kế hoạch, tổ chức điều hành, kiểm soát và ra các quyết định trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán quản trị phải đáp ứng tốt các nhu cầu thông tin 

nhanh, chính xác cho nhà quản lý trong việc ra quyết định. 

 Kỳ 3 

22 

KINH TẾ VÀ 

QUẢN LÝ LÂM 

NGHIỆP  

Học phần kinh tế và quản lý lâm nghiệp nhằm mục tiêu cung cấp cho người học các 

kiến thức tổng quan về kinh tế lâm nghiệp, vai trò của kinh tế lâm nghiệp trong quá 

trình phát triển kinh tế của các địa phương, cũng như của đất nước. Học viên cũng được 

trang bị các kiến thức về quản lý nhà nước về phát triển kinh tế lâm nghiệp, các nguồn 

lực và thành phần phát triển kinh tế. Khối kiến thức chuyên sâu về kinh tế lâm nghiệp, 

như định giá rừng, hạch toán giá trị rừng và cấp chứng chỉ rừng cũng là một nội dung 

quan trọng của học phần này. Ở chương cuối, học viên được học các kiến thức về thị 

trường hàng hóa lâm sản và xu hướng tiêu thụ lâm sản trên thế giới.   

02 Kỳ 3 

23 

TRÁCH NHIỆM 

XÃ HỘI 

DOANH 

Trong chương trình đào tạo Cao học, học phần được thiết kế bao gồm 6 chương, tập 

trung giới thiệu các nội dung cơ bản bao gồm: khái niệm và các quan điểm về trách 

nhiệm xã hội doanh nghiệp, đạo đức trong kinh doanh của doanh nghiệp, trách nhiệm 

03 Kỳ 3 



NGHIỆP  của doanh nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường, quản lý công nghệ, 

trách nhiệm đối với người lao động trong doanh nghiệp, người tiêu dùng (khách hàng) 

và cộng đồng. 

24 
QUẢN TRỊ 

CHẤT LƯỢNG 

Một số quan điểm và nguyên tắc trong quản trị chất lượng hiện đại; khái niệm và thuật 

ngữ liên quan đến quản trị chất lượng; phương pháp quản trị chất lượng đồng bộ; xây 

dựng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2008; đo lường, 

đánh giá chất lượng. 
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25 
KINH TẾ ĐẦU 

TƯ  

Những vấn đề lý luận chung về kinh tế trong hoạt động đầu tư (khái niệm và bản chất 

của đầu tư nói chung và đầu tư phát triển nói riêng; vai trò và đặc điểm của đầu tư phát 

triển trong nền kinh tế, lý thuyết đầu tư). 

02 Kỳ 3 

26 

HỆ THỐNG 

NÔNG NGHIỆP 

VÀ TÀI 

NGUYÊN 

 

Môn học nhằm giới thiệu và trang bị những kiến thức cơ bản nhất giúp học viên nắm rõ 

được những vấn đề về lý thuyết hệ thống; Các loại hình hệ thống nông nghiệp; Quan 

điểm cách tiếp cận trong nghiên cứu hệ thống bền vững; Các phương pháp tiếp cận 

nghiên cứu hệ thống nông nghiệp; Các nguồn tài nguyên trong nông nghiệp; Phương 

pháp phân tích hiệu quả kinh tế của hệ thống nông nghiệp 

02 Kỳ 3 

27 Ngoại ngữ 
Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho việt nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ 
04 Kỳ 1  



G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh 

nghiệp 

STT 
Tên đơn vị đặt 

hàng đào tạo 
Số lượng 

Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Kết quả đào tạo 

1           

2           

 

D. Công khai tỷ lệ nghiên cứu sinh ngành Kinh tế nông nghiệp /giảng viên quy đổi 

II Khối ngành 
Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy 

đổi 

1 Khối ngành I   

2 Khối ngành II   

3 Khối ngành III 0,5 

4 Khối ngành IV   

5 Khối ngành V   

6 Khối ngành VI   

7 Khối ngành VII   

  

 

E. Công khai tỷ lệ học viên cao học ngành Kinh tế nông nghiệp /giảng viên quy đổi 

II Khối ngành 
Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy 

đổi 

1 Khối ngành I   

2 Khối ngành II   

3 Khối ngành III 0,0   

4 Khối ngành IV   

5 Khối ngành V   

6 Khối ngành VI   

7 Khối ngành VII   

  

  Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

                               (Đã ký) 

                 PGS.TS. Trần Văn Hòa 
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                 ĐẠI HỌC HUẾ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Kinh tế chính trị 

của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 - 2019 

 
STT Nội dung Tiến sĩ Thạc sĩ 

I  Điều kiện tuyển sinh  

Điều kiện tuyển sinh do Đại học Huế quy định 

trong Thông báo tuyển nghiên cứu sinh hàng 

năm theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban 

hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT 

ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ ban 

hành theo Quyết định số 1019/QĐ-ĐHH ngày 

19/9/2017 của Giám đốc Đại học Huế 

Điều kiện tuyển sinh do Đại học Huế quy định 

trong Thông báo tuyển sinh cao học hàng năm 

theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành 

theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 

15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và Quyết định 2070/QĐ-ĐHH ngày 

14/11/2014 của Giám đốc Đại học Huế 

   

II  

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, thái độ và 

trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

Mục tiêu đào tạo: Sau khi tốt nghiệp, tiến sĩ 

chuyên ngành Kinh tế chính trị sẽ đạt được các 

mức chuẩn sau: 

- Về kiến thức: Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế 

chính trị có kiến thức theo hướng chuyên sâu về 

khoa học trong lĩnh vực kinh tế chính trị; cập 

nhật và nâng cao các kiến thức kinh tế chính trị 

học hiện đại - các tri thức công cụ để phân tích 

các vấn đề kinh tế chính trị đương đại; có khả 

năng nhận thức, phân tích, vận dụng các quy 

luật kinh tế gắn với chính trị; có năng lực ứng 

dụng và sáng tạo cao trong môi trường chính trị 

với nền kinh tế hội nhập hiện nay. 

- Về kỹ năng: Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế 

chính trị có kỹ năng tư duy lý luận, phát hiện, 

phân tích, tổng hợp và xử lý các vấn đề lý luận 

và thực tiễn đất nước và địa phương đặt ra; có 

kỹ năng lãnh đạo và năng lực làm việc độc lập; 

có kỹ năng vận dụng tốt các công cụ quản lý 

tiên tiến; kỹ năng phân tích và ra quyết định, kỹ 

năng quản lý và tổ chức, giao tiếp và đàm phán 

trong các tổ chức Đảng, đoàn thể và cơ quan 

quản lý các cấp, các cơ sở sản xuất kinh doanh 

và tổ chức kinh tế, xã hội khác. 

- Về năng lực nghiên cứu khoa học: Tiến sĩ 

chuyên ngành Kinh tế chính trị có năng lực 

nghiên cứu khoa học cao, độc lập, sáng tạo; xây 

dựng và tổ chức thực hiện các chương trình 

nghiên cứu khoa học độc lập; tổ chức thực hiện 

chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến trong 

lĩnh vực kinh tế chính trị trong các cơ quan, tổ 

chức Đảng, đoàn thể, cơ quan quản lý nhà nước, 

các địa phương và đơn vị kinh tế. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng 

lực phát hiện, giải quyết vấn đề; rút ra những 

nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết 

công việc; đưa ra được những sáng kiến có giá 

trị và có khả năng đánh giá giá trị của các sáng 

kiến; có khả năng thích nghi với môi trường làm 

việc hội nhập quốc tế; có năng lực lãnh đạo và 

có tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển 

chiến lược của tập thể; có năng lực đưa ra được 

những đề xuất của chuyên gia hàng đầu với luận 

- Về kiến thức chuyên môn: Học viên cao học 

chuyên ngành kinh tế chính trị được trang bị 

những kiến thức nâng cao về kinh tế và chính 

trị…  

Có kiến thức sâu rộng và trình độ chuyên môn 

cao về quản lý và kinh tế chính trị; có khả năng 

phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế và dự 

báo những biến động của nền kinh tế với điều 

kiện chính trị của nước ta;  

Có khả năng tiếp thu những kiến thức mới, tiên 

tiến, hiện đại của nước ngoài và có năng lực ứng 

dụng và sáng tạo cao trong môi trường chính trị 

của nước ta. 

- Về kỹ năng: Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành kinh 

tế chính trị được trang bị những phương pháp và 

công cụ nghiên cứu hiện đại trong lĩnh vực kinh 

tế và chính trị; Có kỹ năng tư duy phân tích, 

nghiên cứu, đánh giá các vấn đề chính trị và kinh 

tế; có kỹ năng tổng hợp, sáng tạo và giải quyết 

vấn đề kinh tế trong hoàn cảnh chính trị của đất 

nước. Có kỹ năng vận dụng các công cụ thống 

kê, các kỹ thuật phân tích định lượng của ngành 

kinh tế vào hoạt động chính trị của đất nước và 

địa phương; Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý 

tưởng; viết báo cáo; có kỹ năng làm việc nhóm 

và năng lực giải quyết vấn đề độc lập; Có năng 

lực tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động 

tại đơn vị công tác. Có khả năng tham gia các 

hoạt động phân tích và hoạch định chính sách 

cho các cơ quan quản lý Nhà nước. 

Đạt trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục 

và Đào tạo cho phép hoặc công nhận và được Hội 

đồng tuyển sinh Đại học Huế chấp nhận. 

- Về thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học 

tập, biết lắng nghe, sôi nổi góp ý, thảo luận và 

chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tích cực tham 

gia các hoạt động tập thể của Trường, Lớp và địa 

phương; có thái độ cầu tiến, quan hệ mẫu mực 

với mọi người. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ ngoại ngữ 

Anh văn tương đương cấp độ B1 hoặc từ bậc 3/6 
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cứ chắc chắn về khoa học và thực tiễn; có khả 

năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lý 

các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý 

tưởng mới, quy trình mới. 

- Về trình độ ngoại ngữ và tin học: Tiến sĩ 

Kinh tế chính trị có trình độ ngoại ngữ đáp ứng 

chuẩn đầu ra theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể là: có thể hiểu 

được các báo cáo phức tạp về các chủ đề cụ thể 

và trừu tượng, bao gồm cả việc trao đổi học 

thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành kinh tế chính 

trị. Có thể giao tiếp, trao đổi học thuật bằng 

ngoại ngữ ở mức độ trôi chảy, thành thạo với 

người bản ngữ. Có thể viết được các báo cáo 

khoa học, báo cáo chuyên ngành; có thể giải 

thích quan điểm của mình về một vấn đề, phân 

tích quan điểm về sự lựa chọn các phương án 

khác nhau. Trước khi tốt nghiệp, nghiên cứu 

sinh phải đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định 

hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo. 

Tiến sĩ Kinh tế chính trị sử dụng thành thạo các 

phần mềm tin học kinh tế ứng dụng phục vụ công 

tác điều tra, phân tích và xử lý số liệu. Có khả 

năng đọc, phân tích các báo cáo khoa học thuộc 

chuyên ngành. Có khả năng tra cứu thông tin 

khoa học chuyên ngành và sử dụng thành thạo 

các phần mềm tin học văn phòng khác 

trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam hoặc tương đương theo quy 

định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

Đại học Huế 

III  

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người 

học 

Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh 

tế môi trường Việt Nam và 04 trung tâm chuyên 

môn đang hoạt động: (1) Trung tâm thông tin 

thư viện; (2) Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan 

hệ doanh nghiệp; (3) Trung tâm dịch thuật; (4) 

Trung tâm đào tạo và tư vấn Tài chính – Kế 

toán.  

Trong tương lai, trường sẽ thành lập các trung 

tâm chuyên ngành phù hợp đáp ứng nhu cầu xã 

hội và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng daỵ cho 

học viên. 

- Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các 

trường đại học, viện nghiên cứu kinh tế trong 

nước và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 đại 

học, viện nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới 

như: Đại học Sydney, Úc; Đại học Rennes 1, 

Pháp; Đại học Khoa học ứng dụng IMC, Krems, 

Áo; Viện công nghệ Tallaght, Ailen; Đại học 

Chaopraya, Thái Lan; Đại học Công nghệ 

Rajamangala, Thái Lan; Trường Cao đẳng 

Viriyalainakhonsawan, Thái Lan; Đại học Sofia, 

Bugaria; Công ty Hanesbrand, Hoa Kỳ; Tổ chức 

Oxford Intellect, Anh; Đại học Hoseo Hàn 

Quốc,....Hàng năm, trường mời các giáo sư kinh 

tế đến giảng dạy, trao đổi một số môn học, lĩnh 

vực liên quan như giáo sư của Fulbright, Nhật 

Bản, Thái Lan... 

- Tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu thực 

tế theo môn học để người học nghiên cứu và 

học tập. 

Hiện trường có 01 viện trực thuộc là: Viện kinh 

tế môi trường Việt Nam và 04 trung tâm chuyên 

môn đang hoạt động: (1) Trung tâm thông tin thư 

viện; (2) Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ 

doanh nghiệp; (3) Trung tâm dịch thuật; (4) 

Trung tâm đào tạo và tư vấn Tài chính – Kế toán.  

Trong tương lai, trường sẽ thành lập các trung 

tâm chuyên ngành phù hợp đáp ứng nhu cầu xã 

hội và hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng daỵ cho 

học viên. 

- Trường đang quan hệ hợp tác với tất cả các 

trường đại học, viện nghiên cứu kinh tế trong 

nước và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 đại 

học, viện nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới 

như: Đại học Sydney, Úc; Đại học Rennes 1, 

Pháp; Đại học Khoa học ứng dụng IMC, Krems, 

Áo; Viện công nghệ Tallaght, Ailen; Đại học 

Chaopraya, Thái Lan; Đại học Công nghệ 

Rajamangala, Thái Lan; Trường Cao đẳng 

Viriyalainakhonsawan, Thái Lan; Đại học Sofia, 

Bugaria; Công ty Hanesbrand, Hoa Kỳ; Tổ chức 

Oxford Intellect, Anh; Đại học Hoseo Hàn 

Quốc,....Hàng năm, trường mời các giáo sư kinh 

tế đến giảng dạy, trao đổi một số môn học, lĩnh 

vực liên quan như giáo sư của Fulbright, Nhật 

Bản, Thái Lan... 

- Tổ chức các khóa đi thực tập, nghiên cứu thực 

tế theo môn học để người học nghiên cứu và học 

tập. 

IV 

Chương trình đào 

tạo mà nhà trường 

thực hiện 

Chương trình đào tạo do Giám đốc Đại học Huế 

phê duyệt theo quy định Thông tư số 

08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 

07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 

Chương trình đào tạo do Hiệu trưởng ký ban 

hành dưới sự phê duyệt của Giám đốc Đại học 

Huế theo quy định Thông tư số 15/2014/TT-

BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 



 
 

3 

 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đào 

tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 

1019/QĐ-ĐHH ngày 19/9/2017 của Giám đốc 

Đại học Huế. 

07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định 

2070/QĐ-ĐHH ngày 14/11/2014 của Giám đốc 

Đại học Huế. 

Chương trình đào tạo theo 2 định hướng: Nghiên 

cứu và Ứng dụng 

V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ 

sau khi ra trường 

Sau khi tốt nghiệp, người học có hệ thống kiến 

thức chuyên sâu, tư duy nghiên cứu độc lập, sáng 

tạo; có khả năng phát hiện và phát triển các vấn 

đề lý thuyết của chuyên ngành; có kỹ năng phát 

hiện, phân tích các vấn đề phức tạp và đưa ra 

được các giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề 

thực tiễn công việc; sáng tạo tri thức mới trong 

lĩnh vực chuyên môn; có khả năng chủ trì và 

hướng dẫn nghiên cứu khoa học; có năng lực 

tổng hợp trí tuệ tập thể, thiết lập mạng lưới hợp 

tác quốc gia và quốc tế trong hoạt động chuyên 

môn; lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan quản lý 

nhà nước, trung ương và địa phương và các cơ sở 

sản xuất kinh doanh 

Trên nên tảng kiến thức và kỹ năng đã được 

trang bị, học viên sau khi tốt nghiệp thạc sĩ 

chuyên ngành Kinh tế chính trị có khả năng: 

+ Tiếp tục học ở bậc cao hơn (Tiến sĩ) ở các cơ 

sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài 

+ Quản lý và tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao trình độ khi quy hoạch phát triển nhân sự ở 

đơn vị công tác 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Tiến sĩ Kinh tế chính trị có thể đảm nhận các vị 

trí công tác sau:  

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên viên chính 

trong các cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ 

quan quản lý nhà nước cấp trung ương và địa 

phương; lãnh đạo, quản lý tại các trường đại 

học, viện nghiên cứu, trường cao đẳng, trung 

học chuyên nghiệp, các trường chính trị, các 

trung tâm bồi dưỡng chính trị các địa phương, 

các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh 

nghiệp, xí nghiệp lớn... 

+ Giảng viên chính giảng dạy, cán bộ nghiên 

cứu chính trong các trường đại học, viện nghiên 

cứu, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường 

cán bộ quản lý của các ngành, trường chính trị, 

trung tâm bồi dưỡng chính trị các địa phương... 

+ Chuyên gia tư vấn, xây dựng và chỉ đạo thực 

hiện kế hoạch, dự án liên quan trong lĩnh vực 

kinh tế chính trị nhằm phát triển kinh tế xã hội 

của đất nước và địa phương... 

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành kinh tế chính trị, 

học viên có thể tham gia giảng dạy, nghiên cứu 

tại các trường đại học, cao đẳng và trung học 

chuyên nghiệp; các cơ sở nghiên cứu Kinh tế - 

Chính trị xã hội, trong nước và quốc tế; các cơ 

quan hoạch định chính sách hoặc quản lý kinh tế 

ở trung ương và địa phương,...Mặt khác, học 

viên tốt nghiệp cao học kinh tế chính trị còn là 

nguồn bổ sung cán bộ chủ chốt cho các cơ quan 

Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực hoạt động chính 

trị, tuyên huấn, quản lí kinh tế, công tác tư tưởng 

văn hoá,...  

 
 

  Thừa Thiên Huế, ngày    tháng     năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 
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 ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

 
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế 

của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 - 2019 

 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 
Cao đẳng sư 

phạm 

Trung cấp sư 

phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa 

làm 

vừa học 

  Tổng số                 

1 Khối ngành I                 

2 Khối ngành II             

3 Khối ngành III           

4 Khối ngành IV             

5 Khối ngành V            

6 Khối ngành VI             

7 Khối ngành VII  01 22          

 

 

 

 

  



 
 

5 

 

B. Công khai các môn học của chuyên ngành Kinh tế chính trị trình độ tiến sĩ 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

I. Bổ sung kiến thức (nếu có) 

II. Các học phần tiến sĩ 

1 Kinh tế chính trị Việt Nam  

Nội dung chính của học phần bao gồm: (1) Cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới ở Việt Nam; (2) 

Quá trình cải cách và phát triển kinh tế ở Việt Nam hướng vào thế kỷ XXI gắn với những cân nhắc 

và lựa chọn chiến lược; (3) Xác định những vấn đề kinh tế chủ yếu của đổi mới kinh tế ở Việt Nam 

hiện nay 

02 Năm 1 

 - Điểm chuyên 

cần: 10% 

- Điểm quá trình 

(tiểu luận, bài tập): 

30% 

- Điểm thi kết thúc 

học phần: 60%  

2  Các lý thuyết kinh tế đương đại 

Học phần Các lý thuyết kinh tế đương đại, bao gồm: Lý thuyết kinh tế chung của J.M.Keyness và 

sự phát triển kinh tế học vĩ mô; kinh tế vĩ mô đương đại: lý thuyết số lượng, chủ nghĩa duy tiền và 

dự đoán hợp lý; sự phát triển kinh tế học toán học và kinh tế học thực nghiệm; kinh tế chính trị học 

mới: sự lựa chọn công và điều tiết công; và kinh tế học thể chế. 

02 Năm 1 

3 
Phương pháp nghiên cứu kinh tế 

chính trị 

Nhằm trang bị cho nghiên cứu sinh kiến thức nâng cao về phương pháp nghiên cứu kinh tế đặc 

biệt là kinh tế chính trị, bao gồm từ cách xác định vấn đề nghiên cứu đến cách lập đề cương nghiên 

cứu và báo cáo nghiên cứu. Đáng chú ý là học phần trang bị các phương pháp nghiên cứu kinh tế 

chính trị trong đó có cả phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng, 

kinh nghiệm viết bài báo, chuyên đề và tiểu luận tổng quan. Học phần nêu rõ yêu cầu đạo đức của 

người nghiên cứu khoa học. 

02 Năm 1 

4 Các công ty xuyên quốc gia 

Học phần này nhằm trang bị cho nghiên cứu sinh những kiến thức chuyên sâu về loại hình công ty 

xuyên quốc gia hiện đại đang hoạt động trên thế giới. Trên cơ sở nghiên cứu về bản chất, cơ chế 

hoạt động và vai trò của công ty xuyên quốc gia giúp cho nghiên cứu sinh có những hiểu biết nhất 

định về công ty xuyên quốc, từ đó có cách nhìn nhận khách quan về loại hình công ty này đối với 

sự phát triển kinh tế thế giới. Đồng thời học phần cung cấp những thông tin về sự hoạt động của 

các công ty xuyên quốc gia ở một số nước trên thế giới, trong khu vực và ở Việt Nam nhằm giúp 

cho nghiên cứu sinh có những gợi ý chính sách đối với Chính phủ Việt Nam trong thu hút đầu tư 

từ các công ty xuyên quốc gia 

02 Năm 1 

5 
Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế 

quốc tế 

Nhằm trang bị cho nghiên cứu sinh kiến thức chuyên sâu về toàn cầu hóa và các tổ chức kinh tế 

quốc tế mà Việt Nam gia nhập. Trên cơ sở nội dung, đặc điểm, nguyên tắc, yêu cầu của các tổ 

chức kinh tế quốc tế mà Việt Nam chủ động hoạt động hội nhập. Học phần còn trang bị cho nghiên 

cứu sinh tiến trình hoạt động hội nhập của Việt Nam từ quan điểm, phương hướng, nguyên tắc và 

bước đi phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước. 

02 Năm 1 

 

Nhà nước trong nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa 

Học phần trang bị kiến thức chuyên sâu về nền kinh tế thị trường và mô hình kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Từ đó học viên tiếp cận các vấn đề về điều tiết vĩ mô 

của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường, nhất là tiếp cận các chính sách kinh tế chủ yếu trong 

điều hành và quản lý kinh tế, làm cơ sở căn bản cho học viên định hướng, triển khai trong các đề 

tài nghiên cứu 

02 Năm 2 
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 Kinh tế biển 

Trang bị cho nghiên cứu sinh những kiến thức chuyên sâu về kinh tế biển đảo và chiến lược khai 

thác biển đảo Việt Nam, nhằm nâng cao trình độ nhận thức lý luận và thực tiễn về kinh tế biển đảo 

và chiến lược khai thác biển đảo ở Việt Nam. Đồng thời, phân tích đánh giá thực trạng kinh biển 

đảo; nắm vững quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển kinh tế biển đảo và chiến 

lược khai thác biển đảo của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong những năm tới. 

02 Năm 2 

 Kinh tế chính trị hiện đại 

Học phần này nhằm trang bị cho nghiên cứu sinh những kiến thức chuyên sâu về những vấn đề kinh 

tế - chính trị hiện đại. Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề về đặc trưng của nền kinh tế thế giới ngày 

nay, đầu tư quốc tế, tài chính quốc tế, thương mại quốc tế và những vấn đề kinh tế - chính trị nổi bật 

của thế giới thập kỷ đầu thế kỷ XXI, những xu hướng phát triển chủ yếu của kinh tế - chính trị thế 

giới đến năm 2020 và tác động của những xu hướng đó đến Việt Nam giúp cho nghiên cứu sinh có 

những gợi ý chính sách đối với Chính phủ Việt Nam trong giải quyết các vấn đề kinh tế - chính trị 

hiện đại dựa trên quan điểm tranh thủ cơ hội, hạn chế thách thức trong quá trình phát triển 

02 Năm 2 

III. Chuyên đề tiến sĩ 

 Chuyên đề tiến sĩ 
Chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài 

nghiên cứu, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, giúp nghiên cứu sinh giải quyết một số nội 

dung của đề tài luận án.  

03 Năm 1 Hội đồng chấm 

 Chuyên đề tiến sĩ 03 Năm 1 Hội đồng chấm 

III. Tiểu luận tổng quan 

Tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án đòi hỏi 

nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác 

giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra 

những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết. 

04 Năm 2 Hội đồng chấm 

IV Luận án tiến sĩ 

Là một công trình nghiên cứu khoa học độc đáo, sáng tạo trong lĩnh vực nghiên cứu, có đóng góp 

về mặt lý luận, chứa đựng những tri thức hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia 

tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải quyết sáng tạo các vấn đề đang đặt ra với 

ngành Kinh tế chính trị hoặc thực tiễn xã hội. 

70 Năm 3 Hội đồng chấm 
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C. Công khai các môn học của chuyên ngành Kinh tế chính trị trình độ thạc sĩ 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1.  Triết học 

- Củng cố tri thức triết học cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội – nhân 

văn; nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là 

đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

- Hoàn thiện và nâng cao kiến thức triết học trong chương trình Lý luận chính trị ở bậc đại học 

nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo các chuyên ngành khoa học xã hội – nhân văn ở trình độ sau đại 

học.  

 04 Kỳ 1  

 - Điểm chuyên 

cần: 10% 

- Điểm quá trình 

(tiểu luận, bài 

tập): 30% 

- Điểm thi kết thúc 

học phần: 60%  

2.   Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 
Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt 

nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ 
   Kỳ 1   

3.  
Lịch sử các học thuyết 

kinh tế 1 

Giúp cho học viên nắm kỹ nội dung các học thuyết kinh tế (Gắn liền với bối cảnh lịch sử và 

cách xác định, giải quyết vấn đề nghiên cứu) chủ yếu trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị 

trường cổ điển TBCN. Đặc biệt nắm kỹ nội dung kinh tế của học thuyết Mác – Anghen, Lênin. 

Từ đó giúp học viên rèn luyện tư duy nghiên cứu, xác định nội dung và phương pháp tiếp cận 

trong nghiên cứu khoa học kinh tế, xây dựng chính sách để tổ chức điều hành về kinh tế nói 

chung cũng như hoạt động kinh doanh nói riêng. 

 

03 Kỳ 1 

- Điểm chuyên 

cần: 10% 

- Điểm quá trình 

(tiểu luận, bài 

tập): 30% 

- Điểm thi kết thúc 

học phần: 60%  

4.  
Lịch sử các học thuyết 

kinh tế 2 

Nắm được những lý thuyết kinh tế cơ bản của các trường phái kinh tế học Cổ điển mới; Keynes; 

Tự do mới; Kinh tế thị trường xã hội; Trường phái chính hiện đại và Lý thuyết phát triển kinh tế 

ở các nước đang phát triển hiện nay 

03 Kỳ 1 

5.  
Phương pháp nghiên 

cứu 

Trang bị có hệ thống các kiến thức cơ bản và nâng cao về phương pháp NCKH nói chung và 

NC KHKT nói riêng cho ngành học. 
03 Kỳ 1 

6.  Kinh tế vi mô 

Môn học kinh tế học vi mô sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản và nâng cao về các 

vấn đề lý thuyết kinh tế học và các nghiên cứu tình huống: lý thuyết về lợi ích, lý thuyết về sản 

xuất, lý thuyết về chi phí, các cấu trúc thị trường và thị trường các yếu tố sản xuất.  

03 Kỳ 1 

7.  Kinh tế vĩ mô 

Học phần này nhằm trang bị một số nội dung kinh tế vĩ mô nâng cao trên cơ sở người học đã có 

những hiểu biết về các lý thuyết nền tảng và cơ bản của kinh tế vĩ mô ở bậc đại học. Các mối 

quan hệ kinh tế vĩ mô, đặc biệt là những quan hệ gắn kết giữa thị trường hàng hóa và thị trường 

tiền tệ được tập trung giải quyết; Các mô hình tăng trưởng kinh tế, tiêu dùng và đầu tư, lạm phát 

và thất nghiệp… những bài học kinh nghiệm từ các nước trong quản lý kinh tế vĩ mô cũng được 

đi sâu phân tích. Các chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ nhằm ổn định và phát triển nền 

03 Kỳ 1 
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kinh tế để đối phó với tình trạng thất nghiệp, lạm phát, suy thoái kinh tế và thâm hụt ngân sách 

nhà nước trong bối cảnh mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế được trình bày một cách có hệ 

thống và đề cập sâu hơn 

8.  Kinh tế phát triển 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các lý thuyết và mô hình kinh tế, biết phân 

tích nhận định những điểm khác nhau cơ bản của các trường phái kinh tế nhằm tạo ra cách nhìn 

nhận tổng hợp và khách quan khi ứng dụng các lý thuyết mô hình vào các nước đang phát triển 

hiện nay 

02 Kỳ 1 

9.  Kinh tế công cộng 
Hiểu rõ các kiến thức chung về kinh tế trong khu vực công và vận dụng các kiến thức này để 

giải thích sự thay đổi của các hiện tượng kinh tế xã hội; 
03 Kỳ 2 

10.  Kinh tế đối ngoại 

Đưa ra một số lý thuyết cổ điển, hiện đại tiếp cận lý giải cho vấn đề thương mại quốc tế. 

Trình bày các chính sách kinh tế đối ngoại phổ biến ở Việt Nam trong từng giai đoạn khác nhau 

Tiếp cận hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu lao động và thị trường ngoại hối của 

Việt Nam. 

Phân tích tình hình đầu tư trực tiếp, gián tiếp trên thế giới và thực tế tại Việt Nam. 

Nghiên cứu sự hình thành phát triển của các tổ chức, liên minh kinh tế quốc tế và vị thế của 

Việt Nam trong các tổ chức này.  

03 Kỳ 2 

11.  Tác phẩm kinh tế Mác 

Trang bị cho người học kiến thức hệ thống về hoàn cảnh ra đời, những nội dung cơ bản và ý 

nghĩa của các tác phẩm kinh tế của C. Mác và Ph. Ăngghen; giúp cho người học nhận thức 

đúng đắn các quy luật chi phối sự vận động của kinh tế thị trường tự do cạnh tranh, hiểu rõ 

phương pháp luận trong nghiên cứu kinh tế của C.Mác; từ đó nâng cao năng lực nghiên cứu, 

khám phá kiến thức kinh tế chính trị hiện đại và vận dụng các học thuyết kinh tế của Mác để lý 

giải các hiện tượng, các quá trình kinh tế đã và đang xảy ra trong nền kinh tế thế giới và nền 

kinh tế Việt Nam.  

 

03 Kỳ 2 

12.  Tác phẩm kinh tế Lênin 

Học phần bao gồm các nội dung: Trình bày nhiệm vụ kinh tế trong thời kỳ quá độ, vấn đề tăng 

năng suất lao động, xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Đổi mới mô hình kinh tế thông qua 

NEP phù hợp tình hình mới. Vấn đề xây dựng chính quyền mới, vai trò của Nhà nước về kiểm 

kê, kiểm soát. Tính chất lao động trong thời kỳ quá độ và vấn đề văn hóa mới. Thông qua các 

tác phẩm kinh tế nêu lên bức tranh kinh tế chính trị xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội. 

03 Kỳ 2 

13.  
Tư tưởng kinh tế Hồ Chí 

Minh 

- Nắm được quan điểm tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về những vấn đề kinh tế chính trị 

quan trọng như: bản chất của chủ nghĩa tư bản ( trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa dưới bộ mặt 

của chủ nghĩa thực dân); thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và những nhiệm vụ kinh tế trong 

thời kỳ quá độ; vai trò của nông nghiệp và những giải pháp lớn để phát triển nông nghiệp ở 

nước ta; vai trò của công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong nền kinh tế; mở rộng kinh tế đối 

ngoại để thu hút ngoại lực nhằm phát triển nội lực…để từ đó hiểu rõ đường lối kinh tế của Đảng 

03 Kỳ 2 
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ta là sự vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của nước ta hiện nay.  

- Ngoài ra, học viên cũng hiểu rõ phương pháp tiếp cận và tư duy sáng tạo của Hồ Chí Minh khi 

vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin và những tinh hoa của văn hóa phương Đông vào 

giải quyết những vấn đề của cách mạng Việt Nam nói chung, vấn đề kinh tế Việt Nam nói 

riêng. 

14.  Kinh tế chính trị 1 

Học phần KTCT1 trình bày những vấn đề kinh tế chính trị của các phương thức sản xuất của cải 

vật chất trong lịch sử, cụ thể: Các phương thức sản xuất trước chủ nghĩa tư bản; Quá trình ra đời 

của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nội dung cơ bản của các học thuyết kinh tế: Học 

thuyết giá trị, giá trị thặng dư, tích lũy; Tái sản xuất; Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất; Sự 

biểu hiện giá trị thặng dư và tư bản; Chủ nghĩa tư bản độc quyền. 

03 Kỳ 2 

15.  Kinh tế chính trị 2 

Từ việc tiếp cận các vấn đề kinh tế chính trị của thời đại hiện nay mà tập trung nghiên cứu 

chuyên sâu các vấn đề về: Sở hữu và các thành phần kinh tế, cách mạng KH-KT hiện đại và các 

vấn đề về CNH, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

 

03 Kỳ 2 

16.  
Kinh tế chính trị về các 

nền kinh tế chuyển đổi 

Nghiên cứu toàn diện các nền kinh tế chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng 

XHCN. Cuối thập kỷ 80 đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, Liên Xô, các nước Đông Âu và châu Á 

chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà 

nước. Mỗi nước có bối cảnh khác nhau, vì vậy quá trình chuyển đổi sang cơ chế thị trường có 

bước đi không giống nhau. Tính hiệu quả của nền kinh tế và sự ổn định để phát triển kinh tế là 

tiêu chuẩn đánh giá quá trình chuyển đổi. 

 

03 Kỳ 2 

17.  

Nợ công và Khủng 

hoảng kinh tế trong nền 

kinh tế thị trường 

Môn học trang bị kiến thức cơ bản lý thuyết về nợ công và khủng hoảng kinh tế. Trên cơ sở đó 

phân tích thực trạng nợ công và khủng hoảng kinh tế ở một số quốc gia trên thế giới. Đồng thời 

phân tích thực trạng nợ công và quản lý nợ công ở Việt Nam trong suốt thời gian qua. Từ đó đề 

xuất một số giải pháp nhằm quản lý nợ công có hiệu quả và ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế ở 

Việt Nam. Môn học phù hợp với học viên cao học chuyên ngành kinh tế chính trị nói riêng và 

các học viên thuộc khối ngành kinh tế nói chung để đi sâu vào phân tích các chính sách của 

Việt Nam 

03 Kỳ 3 

18.  
Kinh tế chính trị về chủ 

nghĩa tư bản hiện đại 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Đặc  trưng của chủ nghĩa tư bản 

hiện đại; các công ty xuyên quốc gia của chủ nghĩa tư bản hiện đại; tiềm năng, giới hạn, mâu 

thuẫn và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản hiện đại; những đặc trưng, triển vọng và 

thách thức chủ yếu của nền kinh tế thế giới; cách mạng khoa học - công nghệ và những tác 

động của nó đối với nền kinh tế - xã hội thế giới; toàn cầu hóa kinh tế; điều chỉnh kinh tế của 

nhà nước ở các nước tư bản phát triển. 

03 Kỳ 3 

19.  
Kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa 

Học phần Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam gồm các nội dung cơ bản 

sau: Một số vấn đề chung về kinh tế thị trường và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
03 Kỳ 2 
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ở Việt Nam nghĩa ở Việt Nam; thực trang, định hướng và giải pháp phát triển trong nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; hệ thống thị trường, động lực phát triển, thể chế, quản 

lý nhà nước và chính sách kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam.  

20.  
Công nghiệp hóa - Hiện 

đại hóa ở Việt Nam 

Học phần này cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa ở các nước trên thế giới, các mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà các nước trên thế 

giới đã và đang áp dụng. Từ đó, có thể rút ra bài học kinh nghiệm có thể vận dụng cho quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong việc lựa chọn mô hình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa cũng như các giải pháp cụ thể để thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước trong giai đoạn hiện nay. 

 

03 Kỳ 3 

21.  Chính trị học 

 Học phần Chính trị học bao gồm các nội dung: Những phạm trù cơ bản của chính trị học; tư 

tưởng chính trị thời cổ đại, trung đại và cận đại; tư tưởng chính trị mác - xít và tư tưởng chính 

trị Hồ Chí Minh; quyền lực chính trị, hệ thống chính trị và phương hướng hoàn thiện mô hình 

chính trị ở Việt Nam hiện nay 

03 Kỳ 3 

22.  Quản trị nhân lực 

Quản trị nguồn nhân lực là chức năng quan trọng nhất không thể thiếu trong bất kỳ tổ chức nào. 

Tất cả các nhà quản tri đều tham gia nhiều hay ít vào công tác quản trị nguồn nhân lực. Học 

phần trình bày trang bị các kiến thức về: vai trò, chức năng quản trị nguồn nhân lực trong tổ 

chức; những ảnh hưởng, ràng buộc của pháp luật, công nghệ, môi trường cạnh tranh tới quản trị 

nguồn nhân lực; phân tích công việc và định mức lao động; lập kế hoạch nguồn nhân lực; xây 

dựng chính sách và tổ chức tuyển dụng; đào tạo & phát triển nhân viên, đánh giá thành tích 

công tác của nhân viên; xây dựng chính sách và thực hành các hình thức trả lương bổng và đãi 

ngộ đối với lao động, tạo môi trường làm việc và xây dựng văn hóa tổ chức, xử lý các quan hệ 

lao động. 

03 Kỳ 3 

23.  
Phương pháp nghiên 

cứu kinh tế chính trị 

Trình bày quá trình hình thành và phát triển môn học KTCT từ thế kỷ XVII. Các phương pháp 

nghiên cứu môn học KTCT, chủ yếu là phương pháp trừu tượng hóa khoa học được trình bày và 

vận dụng trong bộ Tư bản của Các Mác. Những yêu cầu đối với người học về việc tiến hành 

một luận văn cao học; Các phương pháp cơ bản về nghiên cứu khoa học nói chung và khoa học 

KTCT nói riêng. Những kỹ năng cần có của một giảng viên trong nghiên cứu khoa học cũng 

như thiết kế 1 bài giảng và chuyên đề. 

03 Kỳ 3 

24.  

Phân phối thu nhập 

trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam 

Môn học trang bị kiến thức chuyên sâu về vấn đề phân phối thu nhập trong thời kỳ quá độ lên 

CNXH ở Việt Nam. Từ đó chương trình tập trung vào các vấn đề như sở hữu và các thành phần 

kinh tế trong thời kỳ quá độ; lý luận về lợi ích kinh tế;  

03 Kỳ 3 

25.  Kinh tế vùng 
Các hoạt động kinh tế của con người gắn liền với không gian lãnh thổ, được tổ chức thành hệ 

thống vùng/vùng kinh tế rất đa dạng, có quy mô, nội dung và cơ cấu khác nhau. Việc nghiên 
03 Kỳ 3 
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cứu về mặt kinh tế và quản lý phát triển vùng kinh tế đồng thời hoạch định những chính sách 

phát triển trong bối cảnh không gian vùng kinh tế có ý nghĩa quan trọng đối với quản lý và phát 

triển kinh tế - xã hội của một quốc gia.  

Nội dung của môn học này nhằm nghiên cứu những tác động qua lại giữa điều kiện không gian 

và các hoạt động kinh tế - xã hội, sử dụng các lý thuyết, mô hình và các công cụ phân tích chính 

sách để hoạch định các chính sách phát triển kinh tế vùng. Nói cách khác, môn học này lý giải 

và đề xuất giải quyết các nội dung và vấn đề phát triển kinh tế vùng bằng các kiến thức kinh tế 

đa ngành nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế một cách hiệu quả và bền vững đối với 

vùng và toàn bộ hệ thống nền kinh tế quốc dân. 

Nghiên cứu học phần này giúp cho người học nâng cao nhận thức để vận dụng vào thực tiễn 

phù hợp nhằm khai thác, sử dụng các nguồn lực tiết kiệm, có hiệu quả, bảo đảm cho việc phát 

triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững. 

Các phương pháp nghiên cứu là: logic-lịch sử, phân tích-tổng hợp, so sánh, thống kê, mô hình 

toán học. Thực hiện phương châm lý luận liên hệ với thực tiễn để nâng cao năng lực vận dụng 

thực tiễn 
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D. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và 

doanh nghiệp 

STT 
Tên đơn vị đặt 

hàng đào tạo 
Số lượng 

Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Kết quả đào tạo 

1           

2           

 

E. Công khai tỷ lệ nghiên cứu sinh/giảng viên quy đổi 

II Khối ngành 
Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy 

đổi 

7 Khối ngành VII 0,14 

  

 

F. Công khai tỷ lệ học viên cao học/giảng viên quy đổi 

 

II Khối ngành 
Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy 

đổi 

7 Khối ngành VII 3,14 

  
  Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

               PGS.TS. Trần Văn Hòa 

 

  

  

 



                 ĐẠI HỌC HUẾ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế 

của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2019 - 2020 

 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học 
Cao đẳng sư 

phạm 

Trung cấp sư 

phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa 

làm vừa 

học 

  Tổng số               

1 Khối ngành I               

2 Khối ngành II           

3 Khối ngành III  8 652  4718 37     

4 Khối ngành IV           

5 Khối ngành V 3    240 0     

6 Khối ngành VI           

7 Khối ngành VII 1 3  780 86     

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

STT Khối ngành 

Số sinh viên 

tốt nghiệp 

năm 2019 

Phân loại tốt nghiệp (%) 

Tỷ lệ sinh 

viên tốt 

nghiệp có 

việc làm sau 

1 năm ra 

trường (%)* 

Loại xuất 

sắc 
Loại giỏi Loại khá  

  Tổng số       

1 Khối ngành I       

2 Khối ngành II       

3 Khối ngành III 1607 3,19 17,53 63,17   

4 Khối ngành IV       

5 Khối ngành V 152 0,37 1,03 9,56   

6 Khối ngành VI       

7 Khối ngành VII 202 0,47 2,06 10,68   



(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN 

đang học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 

 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

1 
Bảo 

hiểm 

Cung cấp các kiến 

thức và kỹ năng cơ 

bản về bảo hiểm và 

hoạt động kinh 

doanh bảo hiểm 

3 37 2 6 10 30 60 Ngân hàng K52 

2 

Các 

phương 

pháp 

nghiên 

cứu 

nông 

thôn 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến 

thức cơ bản về các 

phương pháp được 

sử dụng trong 

nghiên cứu nông 

thôn, nhận biết 

được ưu nhược 

điểm của từng 

phương pháp, có 

kiến thức về các 

nhóm công cụ được 

sử dụng trong 

phương pháp 

nghiên cứu nông 

thôn có sự tham gia 

từ đó sinh viên ccos 

thể nhận định đúng 

được vấn đề và điều 

kiện nghiên cứu 

thực tế để có thể áp 

dụng phương pháp 

nghiên cứu một 

cách hợp lý và linh 

hoạt khi tiến hành 

các nghiên cứu, 

hoặc các dự án phát 

triển nông thôn 

trong tương lai 

2 19 
 

11 10 30 60 KTNN K50 

3 

Cấu 

trúc dữ 

liệu và 

giải 

thuật 

Nắm vững các cấu 

trúc dữ liệu thông 

dụng, như: mảng, 

danh sách, ngăn 

xếp, hàng đợi, cây, 

đồ thị; và các giải 

thuật cơ bản trên 

các cấu trúc dữ liệu 

đó. 

3 25 18 2 10 20 70 Tin học K52 

4 
Chính 

trị học 

Học phần này giúp 

sinh viên tiếp cận 

những vấn đề chung 

về chính trị học, từ 

đó sinh viên có 

được cách tiếp cận, 

phân tích, đánh giá 

các vấn đề thực tiễn 

của đời sống chính 

3 30 1 14 10 30 60 KT chính trị K52 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

trị nói riêng và xã 

hội nói chung. 

5 

Chủ 

nghĩa 

tư bản 

hiện 

đại 

Cung cấp cho người 

học những kiến 

thức cơ bản về chủ 

nghĩa tư bản hiện 

đại; những đặc 

trưng, triển vọng và 

thách thức chủ yếu 

của nền kinh tế thế 

giới hiện nay; cách 

mạng khoa học - 

công nghệ và những 

tác động của nó đối 

với nền kinh tế - xã 

hội thế giới; và sự 

điều chỉnh kinh tế 

của nhà nước ở các 

nước tư bản phát 

triển. Trên cơ sở đó, 

người học có năng 

lực nghiên cứu, 

phân tích và giải 

thích được một cách 

logic, khoa học xu 

hướng vận động tất 

yếu của phương 

thức sản xuất tư bản 

chủ nghĩa; đồng 

thời, có năng lực 

vận dụng những 

hiểu biết về chủ 

nghĩa tư bản để giải 

thích các hiện 

tượng, các quá trình 

kinh tế đã và đang 

xảy ra trong nền 

kinh tế thế giới và 

Việt Nam hiện nay 

3 21 3 11 10 20 70 KT chính trị K52 

6 
Cơ sở 

dữ liệu 

Cung cấp cho sinh 

viên những kiến 

thức cơ bản về cơ 

sở dữ liệu, chẳng 

hạn: các khái niệm 

cơ bản về cơ sở dữ 

liệu, các mô hình dữ 

liệu, các ngôn ngữ 

truy vấn dữ liệu, tối 

ưu hóa câu truy vấn, 

… Đồng thời hướng 

dẫn cho sinh viên 

cách thức tạo lập và 

sử dụng các cơ sở 

dữ liệu dưới sự hỗ 

trợ của hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu MS 

Access. 

3 25 15 5 10 20 70 
Tin học + 

TKKD 
K52 

7 Cơ sở Cung cấp cho sinh 3 20 18 7 10 30 60 Tin học + K52 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

lập 

trình 

viên những kiến 

thức cơ bản và toàn 

diện về ngôn ngữ 

lập trình cùng 

những kỹ năng lập 

trình cơ bản. Từ đó, 

hình thành nên tư 

duy lập trình, sử 

dụng thành thạo 

một ngôn ngữ lập 

trình để lập chương 

trình giải quyết các 

bài toán trên máy 

tính. Sau khi hoàn 

thành học phần này, 

sinh viên sẽ có đủ 

những kiến thức cần 

thiết để theo học 

những học phần tiếp 

theo về lập trình, 

như: Lập trình 

hướng đối tượng, 

Lập trình ứng dụng 

trong quản lý, Lập 

trình ứng dụng di 

động, Lập trình ứng 

dụng web… 

TMĐT 

8 

Công 

cụ phái 

sinh 

Học phần này trang 

bị những kiến thức 

cơ bản nhất về 

chứng khoán phái 

sinh và các kỹ năng 

giao dịch chứng 

khoán phái sinh trên 

thị trường chứng 

khoán phái sinh 

3 36 2 7 10 30 60 Tài chính K50 

9 

Công 

nghệ 

phần 

mềm 

cung cấp các kiến 

thức tổng quan về 

công nghệ phần 

mềm cũng như 

những tiêu chuẩn 

trong xây dựng 

phần mềm. Phần 

trọng tâm của học 

phần tập trung vào 

các kiến thức 

chuyên sâu về quá 

trình xây dựng một 

phần mềm và các 

kỹ thuật được áp 

dụng trong từng giai 

đoạn. Quá trình xây 

dựng phần mềm trải 

qua các công đoạn 

chính: Xác định yêu 

cầu phần mềm, đặc 

tả yêu cầu, phân 

tích, thiết kế, cài đặt 

3 19 16 10 10 30 60 Tin học K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

phần mềm, đánh giá 

chất lượng phần 

mềm, bảo trì và 

quản lý thay đổi của 

phần mềm. 

10 

Công 

nghiệp 

hóa, 

hiện 

đại hóa 

Nắm hiểu lịch sử và 

logic quá trình công 

nghiệp hóa gắn với 

các cuộc cách mạng 

khoa học –kĩ thuật-

công nghệ. Từ đó 

nắm được và nghiên 

cứu quá trình, xu 

hướng CNH ở Việt 

Nam 

2 20 5 5 10 40 50 KT chính trị K51 

11 

Đàm 

phán 

kinh 

doanh 

cung cấp những vấn 

đề lý thuyết cơ bản 

về đàm phán nói 

chung và trong kinh 

doanh nói riêng. 

Học phần tập trung 

vào phân tích hành 

vi của cá nhân cũng 

như tổ chức trong 

các tình huống cạnh 

tranh và đưa ra 

những nguyên tắc 

đàm phán cho từng 

tình huống cụ thể. 

Học phần giúp 

người học phát triển 

năng lực đàm phán 

như tổ chức hoạt 

động đàm phán, kỹ 

năng phân tích tình 

huống đàm phán để 

đưa ra các chiến 

lược đàm phán hiệu 

quả và phát triển 

các kỹ năng đàm 

phán cụ thể. 

3 35 6 4 10 30 60 KH-ĐT K50 

12 

Đánh 

giá tác 

động 

môi 

trường 

Môn học cung cấp 

kiến thức về đánh 

giá tác động môi 

trường, các phương 

pháp nhận dạng, 

đánh giá tác động 

môi trường, và đề 

xuất các biện pháp 

giảm thiểu tác động 

môi trường do tác 

động của các hoạt 

động của các dự án 

liên quan tới lĩnh 

vực phát triển kinh 

tế nông nghiệp, 

nông thôn, và tài 

nguyên môi trường. 

3 28 5 12 10 30 60 
KH-ĐT + 

KTNN 

K51+

K52 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

13 

Đạo 

đức 

kinh 

doanh 

và 

trách 

nhiệm 

xã hội 

của 

doanh 

nghiệp 

Cung cấp kiến thức 

nền tảng về về đạo 

đức kinh doanh và 

trách nhiệm xã hội 

doanh nghiệp, nêu 

rõ các ý nghĩa của 

đạo đức và vai trò 

của nó trong nền 

kinh tế toàn cầu. 

Bên cạnh đó, môn 

học còn đưa ra các 

vấn đề cơ bản của 

trách nhiệm xã hội 

doanh nghiệp, mối 

quan hệ giữa đạo 

đức kinh doanh, 

trách nhiệm xã hội 

doanh nghiệp và 

hành vi doanh 

nghiệp, học phần 

cũng nêu rõ được 

tác động của toàn 

cầu hóa và tầm 

quan trọng của nhà 

lãnh đạo doanh 

nghiệp đến trách 

nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp. 

3 30 8 7 10 20 70 QTNL 
K50+

K51 

14 

Đào 

tạo và 

phát 

triển 

nguồn 

nhân 

lực 

Giúp sinh viên hiểu 

được các nội dung 

của huấn luyện, đào 

tạo và phát triển 

nguồn nhân lực 

trong tổ chức và 

ứng dụng vào thực 

tế 

3 30 8 7 10 30 60 QTNL K51 

15 
Địa lý 

kinh tế 

Học phần đề cập 

đến 2 nội dung 

chính: Cơ sở lý luận 

về tổ chức lãnh thổ 

và thực trạng tổ 

chức lãnh thổ Kinh 

tế - Xã hội của Việt 

Nam. 

2 15 9 6 10 20 70 
Chung nhiều 

ngành 
K53 

16 

Định 

giá tài 

nguyên 

môi 

trường 

Cung cấp cho sinh 

viên kiến thức về 

các phương pháp 

định giá đối với tài 

nguyên không có 

giá cả thị trường. 

3 28 9 8 10 30 60 TN-MT K51 

17 

Dự báo 

phát 

triển 

kinh tế 

xã hội 

Học phần trình bày 

những phương pháp 

và mô hình dự báo 

kinh tế - xã hội với 

mục tiêu cung cấp 

cho sinh viên các 

nguyên tắc cơ bản 

3 19 18 8 10 30 60 KH-ĐT K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

của dự báo và cách 

thức giải quyết các 

bài toán dự báo 

kinh tế - xã hội dựa 

vào các mô hình hồi 

quy, các kỹ thuật 

phân tích và dự báo 

trên chuỗi thời gian. 

Sinh viên được tiếp 

cận với các phương 

pháp thống kê và 

kinh tế lượng, 

nhưng cũng nắm 

được các giới hạn 

của chúng. Giúp 

học viên trở thành 

những người sử 

dụng các thông tin 

thống kê một cách 

thông minh và hiệu 

quả. 

18 

Đường 

lối 

cách 

mạng 

của 

Đảng 

Cộng 

sản 

Việt 

Nam 

Cung cấp cho sinh 

viên những nội 

dung cơ bản của 

đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, 

trong đó chủ yếu 

tập trung vào đường 

lối của Đảng thời kỳ 

đổi mới trên một số 

lĩnh vực cơ bản của 

đời sống xã hội 

phục vụ cho cuộc 

sống và công tác. 

Xây dựng cho sinh 

viên niềm tin vào sự 

lãnh đạo của Đảng, 

theo mục tiêu, lý 

tưởng của Đảng. 

3 35 
 

10 10 30 60 
Chung nhiều 

ngành 
K52 

19 

E 

marketi

ng 

Trang bị cho sinh 

viên nắm được 

những kiến thức cơ 

bản về eMarketing, 

cách thức xây dựng 

và thực thi chiến 

lược eMarketing. 

3 34 
 

11 10 30 60 Marketing K52 

20 

Hành 

vi 

khách 

hàng 

Trang bị những kiến 

thức căn bản nhất 

về hành vi của 

khách hàng là các 

cá nhân và tổ chức 

cũng như các nhân 

tố môi trường xung 

quanh ảnh hưởng 

đến hành vi mua 

của khách hàng, từ 

đó làm cơ sở cho 

3 20 17 8 10 30 60 Marketing K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

việc nghiên cứu các 

môn học nghiệp vụ 

marketing và vận 

dụng vào thực tiễn 

kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

21 

Hành 

vi tổ 

chức 

Giúp các học viên, 

các nhà quản trị 

hoàn thiện kỹ năng 

quản trị nhân sự và 

tổ chức, một trong 

những kỹ năng quan 

trọng quyết định sự 

thành công của nhà 

quản trị. Sau khi 

học xong học phần 

này, học viên được 

cung cấp những 

kiến thức cơ bản về 

sự ảnh hưởng của 

các yếu tố đến hành 

vi cá nhân, hành vi 

trong nhóm và tổ 

chức, cách vận 

dụng những kiến 

thức hành vi này 

vào bối cảnh của tổ 

chức nhằm nâng 

cao hiệu quả quản 

trị 

3 30 7 8 10 30 60 QTNL K51 

22 

Hệ 

thống 

hoạch 

định 

nguồn 

lực 

doanh 

nghiệp 

(ERP) 

Giúp sinh viên nắm 

được các kiến thức 

cơ bản về một hệ 

thống ERP, những 

thách thức đối với 

doanh nghiệp để 

triển khai thành 

công ERP. Thông 

qua đó, sinh viên có 

thể nhận thấy được 

tầm quan trọng của 

ERP trong hoạt 

động quản lý sản 

xuất kinh doanh 

cũng như trong việc 

tăng cường khả 

năng cạnh tranh và 

đem lại lợi ích lâu 

dài cho doanh 

nghiệp. 

3 23 13 9 10 30 60 

Tin học + 

TMĐT + 

TKKD 

K51 

23 

Hệ 

thống 

nông 

nghiệp 

và tài 

nguyên 

Nhằm mục đích 

giúp cho sinh viên 

có cách nhìn hệ 

thống và tổng hợp 

trong phát triển 

nông nghiệp, tiếp 

cận với các phương 

pháp trong nghiên 

3 32 2 11 10 30 60 
KDNN+KTN

N+TN-MT 
K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

cứu phát triển hệ 

thống nông nghiệp, 

nắm được những 

vấn đề cơ bản về tài 

nguyên nông nghiệp 

24 

Hệ 

thống 

thông 

tin kế 

toán 1 

Sau khi học xong 

môn học này, sinh 

viên có thể: Tổ 

chức phân tích, tổ 

chức xử lý, đánh giá 

và kiểm soát thông 

tin kế toán trong 

điều kiện xử lý thủ 

công hoặc đã tin 

học hóa;  Nắm được 

công việc phân tích 

hệ thống trong các 

doanh nghiệp thực 

hiện dịch vụ tư vấn, 

thiết kế và tin học 

hóa công tác kế 

toán, các doanh 

nghiệp sản xuất 

cung cấp phần mềm 

kế toán; Thực hiện 

tốt công việc kế 

toán trong điều kiện 

doanh nghiệp sử 

dụng phần mềm kế 

toán 

3 34 8 3 10 30 60 Kiểm toán K51 

25 

Hệ 

thống 

thông 

tin kế 

toán 2 

cung cấp cho người 

học các kiến thức 

về tổ chức bộ máy 

kế toán trong điều 

kiện tin học hóa 

công tác kế toán và 

các kiến thức, kỹ 

năng về thực hành 

kế toán trên phần 

mềm kế toán 

3 30 7 8 10 30 60 Kiểm toán K51 

26 

Hệ 

thống 

thông 

tin 

quản lý 

Trang bị cho sinh 

viên ngành Hệ 

thống thông tin 

Kinh tế những kiến 

thức cơ bản nhất và 

toàn diện nhất về 

Hệ thống thông tin 

quản lý, một trong 

những nguồn lực 

quan trọng, quyết 

định tính sống còn 

và ưu thế cạnh tranh 

của một tổ chức 

kinh tế xã hội trong 

kỷ nguyên thông tin 

với tri thức là sức 

mạnh. Với 3 tín chỉ, 

môn học sẽ cho sinh 

3 36 6 3 10 30 60 
TMĐT + 

TKKD 
K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

viên nhận thức được 

vai trò chiến lược 

của các Hệ thống 

thông tin quản lý 

trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh 

bằng cách hỗ trợ 

quá trình ra quyết 

định và tạo ra lợi 

thế cạnh tranh cho 

tổ chức. Sinh viên 

sẽ được tiếp cận 

một cách có hệ 

thống với những 

thành phần công 

nghệ cơ bản cấu 

thành Hệ thống 

thông tin quản lý và 

những loại hình Hệ 

thống thông tin 

quản lý có trong 

thực tiễn dưới góc 

độ của các nhà quản 

lý. 

27 

Học 

thuyết 

kinh tế 

của 

Các 

Mác 

Cung cấp cho người 

học những kiến 

thức cơ bản, hệ 

thống về các học 

thuyết kinh tế chủ 

yếu trong các tác 

phẩm của Các Mác, 

đặc biệt là các học 

thuyết kinh tế về 

nền sản xuất hàng 

hóa và nền sản xuất 

tư bản chủ nghĩa. 

Trên cơ sở đó, 

người học có năng 

lực nghiên cứu, 

khám phá kiến thức 

kinh tế chính trị 

hiện đại; phân tích 

và giải thích được 

một cách logic, 

khoa học xu hướng 

vận động tất yếu 

của phương thức 

sản xuất tư bản chủ 

nghĩa; đồng thời, có 

năng lực vận dụng 

các học thuyết kinh 

tế của C.Mác để 

giải thích các hiện 

tượng, các quá trình 

kinh tế đã và đang 

xảy ra trong nền 

kinh tế thế giới và 

nền kinh tế Việt 

3 30 6 9 10 20 70 KT chính trị K52 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

Nam 

28 

Học 

thuyết 

kinh tế 

của 

Lênin 

Người học cần nắm 

được những luận 

điểm kinh tế cơ bản 

của V.I. Lê nin 

được thể hiện trong 

một số tác phẩm 

tiêu biểu mà Lê nin 

viết trong các thời 

kỳ khác nhau. 

Thông qua đó người 

học liên hệ về Việt 

Nam trong tiến trình 

đổi mới đặc biệt là 

chính sách kinh tế 

mới của Lê nin và 

sự vận dụng  ở Việt 

Nam. 

2 24 2 4 10 30 60 KT chính trị 
K51+

K52 

29 

Kế 

hoạch 

hoá 

phát 

triển 

Cung cấp cho người 

học những kiến 

thức cơ bản về bản 

chất, nguyên tắc của 

kế hoạch hóa trong 

nền kinh tế thị 

trường, các mô hình 

kế hoạch hóa, các 

nội dung và phương 

pháp xây dựng kế 

hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội theo 

phương pháp có sự 

tham gia, nội dung 

và phương pháp xây 

dựng kế hoạch cho 

các lĩnh vực phát 

triển kinh tế và xã 

hội cụ thể 

3 29 12 4 10 30 60 KH-ĐT K51 

30 

Kế 

hoạch 

kinh 

doanh 

Trang bị cho sinh 

viên chuyên ngành 

Kế hoạch - Đầu tư 

những kiến thức cơ 

bản về kế hoạch, 

mối quan hệ giữa kế 

hoạch với thị 

trường, những kỹ 

năng nghiên cứu thị 

trường, nhằm mục 

đích cung cấp một 

hệ thống kiến thức 

hiện đại và có tính 

thực tiễn cao về các 

vấn đề liên quan 

đến việc tổ chức 

họat động kế hoạch 

hóa hoạt động sản 

xuất kinh doanh của 

các doanh nghiệp 

trong nền kinh tế thị 

3 30 8 7 10 30 60 KH-ĐT K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

trường 

31 

Kế 

hoạch 

kinh 

doanh 

nông 

nghiệp 

Cung cấp cho sinh 

viên những kiến 

thức và kĩ năng về 

lập kế hoạch kinh 

doanh nông nghiệp 

trong các  doanh 

nghiệp nông nghiệp 

3 33 6 6 10 20 70 KDNN K51 

32 

Kế 

toán 

chi phí 

2 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến 

thức về lý thuyết và 

kỹ năng nghiệp vụ 

về tổ chức công tác 

kế toán chi phí ở 

một số ngành kinh 

doanh chủ yếu và 

phân tích các thông 

tin về chi phí và giá 

thành nhằm cung 

cấp cho các nhà 

quản trị để ra các 

quyết định kinh tế 

cho doanh nghiệp. 

3 29 10 6 10 40 50 Kế toán K51 

33 

Kế 

toán 

công 1 

Giúp sinh viên nắm 

được các kiến thức 

và nguyên tắc cơ 

bản áp dụng cho kế 

toán công. Cung 

cấp kiến thức 

chuyên sâu và khả 

năng vận dụng thực 

tế về kế toán tại các 

đơn vị hành chính 

sự nghiệp. 

3 30 8 7 10 20 70 Kế toán K51 

34 

Kế 

toán 

công 2 

Cung cấp kiến thức 

chuyên sâu và khả 

năng vận dụng thực 

tế các nghiệp chủ 

yếu trong lĩnh vực 

kế toán công. Trong 

đó, chủ yếu là lĩnh 

vực kế toán NSNN 

và nghiệp vụ 

KBNN và một số 

lĩnh vực kế toán ở 

đơn vị nhà nước 

khác 

3 30 10 5 10 20 70 Kế toán K51 

35 

Kế 

toán 

ngân 

hàng 

Cung cấp kiến thức 

chuyên sâu và khả 

năng vận dụng thực 

tế các nghiệp vụ kế 

toán tài chính thông 

thường trong một 

ngân hàng thương 

mại. 

3 30 8 7 10 20 70 Ngân hàng K51 

36 

Kế 

toán 

quản 

Kế toán quản trị là 

việc sử dụng thông 

tin kế toán bởi các 

3 28 9 8 10 30 60 Kế toán K52 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

trị 1 nhà quản lý để ra 

quyết định, lập kế 

hoạch, kiểm soát và 

đánh giá hoạt động 

của các tổ chức. Vì 

vậy, học phần này 

nhằm trang bị cho 

sinh viên những 

kiến thức và kỹ 

năng cơ bản liên 

quan đến việc thu 

thập, xử lý, và cung 

cấp thông tin kế 

toán phục vụ cho 

quá trình quản lý 

37 

Kế 

toán 

quản 

trị 2 

trang bị cho sinh 

viên những kiến 

thức và kỹ năng 

nâng cao của kế 

toán quản trị, giúp 

sinh viên có được 

khả năng cung cấp 

các thông tin kế 

toán hữu ích cho 

hoạt động quản trị 

doanh nghiệp nhằm 

cải thiện việc ra 

quyết định của các 

nhà quản lý trong 

môi trường kinh 

doanh mới. 

3 27 12 6 10 40 50 
Kế toán + 

Kiểm toán 
K51 

38 

Kế 

toán 

quốc tế 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến 

thức lý luận về môi 

trường kế toán, 

nguyên tắc, chuẩn 

mực kế toán quốc tế 

và kỹ năng thực 

hành một số nghiệp 

vụ kế toán của một 

số quốc gia có ảnh 

hưởng lớn đến kế 

toán quốc tế như 

Mỹ, Pháp. Những 

khác biệt thuộc về 

hình thức, quy định, 

chế độ giữa hệ 

thống kế toán các 

nước trên thế giới 

và hệ thống kế toán 

Việt Nam cũng sẽ 

được thảo luận 

trong môn học này 

3 23 15 7 10 30 60 Kế toán K51 

39 

Kế 

toán tài 

chính 1 

Cung cấp kiến thức 

chuyên sâu và khả 

năng vận dụng thực 

tế các nghiệp vụ kế 

toán tài chính thông 

3 24 10 11 10 20 70 
Kế toán + 

Kiểm toán 
K52 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

thường trong một 

doanh nghiệp 

40 

Kế 

toán tài 

chính 2 

Cung cấp kiến thức 

chuyên sâu và khả 

năng vận dụng thực 

tế các nghiệp vụ kế 

toán tài chính đặc 

biệt trong một 

doanh nghiệp 

3 25 10 10 10 20 70 
Kế toán + 

Kiểm toán 
K51 

41 

Khai 

phá dữ 

liệu 

Trang bị cho sinh 

viên: kiến thức nền 

tảng về lĩnh vực 

khai phá dữ liệu; kỹ 

năng thu thập và 

tiền xử lý dữ liệu; 

kiến thức về các mô 

hình khai phá dữ 

liệu phổ biến và kỹ 

năng triển khai các 

mô hình khai phá 

dữ liệu này; giúp 

sinh viên áp dụng 

các mô hình khai 

phá dữ liệu vào thực 

tế. 

3 22 15 13 10 30 60 Tin học K51 

42 

Khoa 

học 

môi 

trường 

Trang bị các kiến 

thức cơ bản về môi 

trường bao gồm 

khái niệm, chức 

năng và các thành 

phần cơ bản của 

môi trường. Các 

nguyên lý sinh thái 

học ứng dụng trong 

khoa học môi 

trường gồm các 

khái niệm và đặc 

trưng, các định luật, 

các . Khái niệm, 

hiện trạng và xu thế 

biến đổi của các 

dạng tài nguyên 

thiên nhiên như tài 

nguyên rừng, tài 

nguyển sinh học, tài 

nguyên đất, nước. 

Các khái niệm, 

nguồn gốc, tác nhân 

và tác hại của ô 

nhiễm nước, ô 

nhiễm không khí và 

ô nhiễm đất. Các 

vấn đề về biến đổi 

khí hậu. Các khái 

niệm cơ bản về 

quản lý môi trường, 

cơ sở khoa học và 

công cụ quản lý môi 

2 24 6 
 

10 20 70 
Chung nhiều 

ngành 
K53 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

trường và các mối 

quan hệ giữa môi 

trường và phát triển 

bền vững. 

43 

Khởi 

sự 

doanh 

nghiệp 

Sau khi hoàn thành 

học phần, sinh viên 

có thể trở thành 

những nhà kinh 

doanh và có thế tiến 

hành tự khởi sự 

kinh doanh cho 

riêng mình ở quy 

mô nhỏ; những nhà 

doanh nghiệp vửa 

và nhỏ với những 

kiến thức và khả 

năng nhanh nhạy về 

thị trường, về phát 

hiện và dự đoán các 

cơ hội kinh doanh; 

xây dựng các chiến 

lược và kế hoạch 

kinh doanh một 

cách hiệu quả và 

khả thi. Vận dụng 

các chiến lược và kế 

hoạch kinh doanh 

đó để tiến hành khởi 

sự doanh nghiệp 

cho cá bản thân cá 

nhân mình những 

doanh nghiệp hoạt 

động có hiệu quả 

3 31 5 9 10 20 70 

KD thương 

mại + 

Marketing 

K51 

44 

Kiểm 

soát 

nội bộ 

Giúp sinh viên có 

thể giải thích nội 

dung và các yếu tố 

cấu thành hệ thống 

kiểm soát nội bộ, 

vận dụng kiến thức 

về kiểm soát soát 

nội bộ nhận dạng 

được rủi ro và đánh 

giá hoạt động kiểm 

soát trong từng chu 

trình nghiệp vụ của 

doanh nghiệp 

3 37 6 2 10 30 60 Kế toán K51 

45 

Kiểm 

toán 

báo 

cáo tài 

chính 1 

Cung cấp cho sinh 

viên kiến thức và kỹ 

năng chuẩn bị và 

lập kế hoạch kiểm 

toán. Đồng thời, 

học phần này còn 

cung cấp cho sinh 

viên những kiến 

thức trọng tâm và 

các kỹ năng về 

kiểm toán một số 

khoản mục quan 

3 27 8 10 10 30 60 Kiểm toán K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

trọng trên Bảng cân 

đối kế toán gồm: 

Khoản mục tiền, 

Khoản phải thu 

khách hàng và Tài 

sản cố định. 

46 

Kiểm 

toán 

báo 

cáo tài 

chính 2 

Hoàn thiện những 

kiến thức về kiểm 

toán báo cáo tài 

chính, tổng hợp và 

lập báo cáo kiểm 

toán. Trên cơ sở 

nhận thức được 

những phần hành cơ 

bản trong môn kiểm 

toán tài chính 1, học 

phần này tiếp tục 

giới thiệu những 

vấn đề cơ bản về 

kiểm toán các báo 

cáo tài chính đối với 

hàng tồn kho, nợ 

phải trả và vốn chủ 

sở hữu, thu nhập và 

chi phí. Đồng thời, 

học phần này còn 

cung cấp cho sinh 

viên những kiến 

thức và kỹ năng liên 

quan đến tổng hợp 

cuộc kiểm toán và 

phát hành báo cáo 

kiểm toán. 

3 30 7 8 10 30 60 Kiểm toán K51 

47 

Kiểm 

toán 

đại 

cương 

Cung cấp những 

kiến thức, kỹ năng 

căn bản và tư duy 

về kiểm toán làm 

nền tảng để tiếp cận 

các môn học chuyên 

sâu hơn về kiểm 

toán. 

3 28 9 8 10 30 60 Kế toán K52 

48 

Kiểm 

toán 

hoạt 

động 

Cung cấp cho sinh 

viên những kiến 

thức, kỹ năng về 

kiểm toán tính hiệu 

quả, tính hiệu năng 

và tính kinh tế đối 

với hoạt động trong 

đơn vị. 

3 27 11 7 10 30 60 Kiểm toán K51 

49 

Kiến 

trúc 

máy 

tính và 

hệ điều 

hành 

Cung cấp cho sinh 

viên những kiến 

thức cơ bản cũng 

như chuyên sâu về 

máy tính, kiến trúc 

máy tính cũng như 

cấu tạo của các linh 

kiện quan trọng bên 

trong máy tính. 

3 35 10 
 

10 30 60 Tin học K52 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

Ngoài ra, học phần 

còn giúp sinh viên 

hiểu rõ nguyên lý 

hoạt động của hệ 

điều hành, hiểu rõ 

cách thức điều hành 

các bộ phận, 

chương trình, tiến 

trình bên trong máy 

tính, giúp máy tính 

vận hành một cách 

chính xác. Sinh viên 

còn nghiên cứu 

thêm các hệ điều 

hành thông dụng 

hiện nay trên thế 

giới. 

50 

Kinh 

doanh 

quốc tế 

Giới thiệu các khái 

niệm hiện đại về 

kinh doanh quốc tế, 

giúp người học có 

được cái nhìn tổng 

quát về môi trường 

kinh doanh quốc tế, 

những cơ hội cũng 

như thách thức 

trong xu hướng toàn 

cầu hóa hiện nay. 

Môn học giúp học 

viên thấy được 

những khác biệt nổi 

bật giữa kinh doanh 

nội địa và kinh 

doanh quốc tế để từ 

đó có những điều 

chỉnh thích hợp cho 

các nội dung hoạt 

động của các công 

ty trong môi trường 

cạnh tranh quốc tế 

chịu tác động của 

xu hướng toàn cầu 

hóa 

3 31 8 6 10 30 60 
KD thương 

mại 
K51 

51 

Kinh tế 

chính 

trị Mác 

- Lênin 

trang bị cho sinh 

viên tri thức cơ bản, 

cốt lõi của Kinh tế 

chính trị Mác – 

Lênin trong bối 

cảnh phát triển kinh 

tế của đất nước và 

thế giới ngày nay. 

Đảm bảo tính cơ 

bản, hệ thống khoa 

học, cập nhật tri 

thức mới, gắn với 

thực tiễn, tính sáng 

tạo, kỹ năng, tư 

duy, phẩm chất 

2 24 3 3 10 30 60 
Chung nhiều 

ngành 
K53 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

người học, tính liên 

thông, khắc phục 

trùng lắp, tăng 

cường tích hợp và 

gảm tải, lược bớt 

những nội dung 

không còn phù hợp 

hoặc những nội 

dung mang tính 

kinh viện đối với 

sinh viên các trường 

Cao đẳng, Đại học 

không chuyên lý 

luận. 

52 

Kinh tế 

chính 

trị Mác 

- Lênin 

trang bị cho sinh 

viên tri thức cơ bản, 

cốt lõi của Kinh tế 

chính trị Mác – 

Lênin trong bối 

cảnh phát triển kinh 

tế của đất nước và 

thế giới ngày nay. 

Đảm bảo tính cơ 

bản, hệ thống khoa 

học, cập nhật tri 

thức mới, gắn với 

thực tiễn, tính sáng 

tạo, kỹ năng, tư 

duy, phẩm chất 

người học, tính liên 

thông, khắc phục 

trùng lắp, tăng 

cường tích hợp và 

gảm tải, lược bớt 

những nội dung 

không còn phù hợp 

hoặc những nội 

dung mang tính 

kinh viện đối với 

sinh viên các trường 

Cao đẳng, Đại học 

không chuyên lý 

luận. 

3 25 5 15 10 30 60 KT chính trị K53 

53 

Kinh tế 

chính 

trị Việt 

Nam 

Ngoài những vấn đề 

chung về KTCT thế 

giới, nắm hiểu 

những vấn đề 

KTCT đương đại ở 

Việt Nam. Từ đó 

xác định các hướng 

nghiên cứu và ứng 

dụng trong học tập 

và công tác 

2 21 9 
 

10 40 50 KT chính trị K52 

54 

Kinh tế 

công 

cộng 

Trang bị cho sinh 

viên kinh tế những 

kiến thức cơ bản về 

khu vực công cộng, 

các cơ sở kinh tế, xã 

3 24 11 10 10 20 70 KH-ĐT K52 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

hội cho sự can thiệp 

của chính phủ; các 

vấn đề về ngoại 

ứng, hàng hóa công 

cộng và tác động 

của thuế, trợ cấp đối 

với nền kinh tế. Từ 

đó dự đoán được 

những tác động mà 

các hoạt động của 

chính phủ có thể 

gây ra và đánh giá 

các phương án 

chính sách. 

55 
Kinh tế 

đầu tư 

Những vấn đề lý 

luận chung về kinh 

tế trong hoạt động 

đầu tư (khái niệm 

và bản chất của đầu 

tư nói chung và đầu 

tư phát triển nói 

riêng; vai trò và đặc 

điểm của đầu tư 

phát triển trong nền 

kinh tế)06/17/2020 

Xem xét các nguồn 

vốn và các giải 

pháp huy động các 

nguồn vốn đó cho 

đầu tư phát triển, 

các nội dung của 

vốn đầu tư và phân 

loại đầu tư nhằm 

đáp ứng yêu cầu 

của quản lý và 

nghiên cứu kinh tế; 

3 28 2 15 10 30 60 KH-ĐT K51 

56 

Kinh tế 

đối 

ngoại 

Việt 

Nam 

Nhằm trang bị cho 

người học kiến thức 

về chiến lược phát 

triển kinh tế và vai 

trò của kinh tế đối 

ngoại trong tiến 

trình hội nhập kinh 

tế quốc tế của Việt 

Nam. Nắm được 

các hình thức cơ 

bản của kinh tế đối 

ngoại đồng thời 

hiểu rõ quan điểm 

cơ bản và phương 

hướng của Đảng và 

Nhà nước Việt Nam 

về mở rộng Kinh tế 

đối ngoại. Học phần 

này người học cần 

hiểu rõ các hình 

thức cụ thể  cơ bản 

của KTĐN như 

2 17 4 9 10 30 60 KT chính trị 
K51+

K52 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

ngoại thương, đầu 

tư quốc tế, dịch vụ 

quốc tế…  Học 

phần còn đạt mục 

tiêu nâng cao khả 

năng tự tìm tòi tài 

liệu, nâng cao khả 

năng nghiên cứu, 

chuẩn bị và trình 

bày về một vấn đề 

trước lớp 

57 

Kinh tế 

lâm 

nghiệp 

Kinh tế lâm nghiệp 

là học phần chuyên 

ngành được giảng 

dạy cho sinh viên 

ngành kinh tế nông 

nghiệp và một số 

ngành khác nhằm 

mục đích trang bị 

cho sinh viên một 

cách có hệ thống 

những quan điểm lý 

luận, phương pháp 

và công cụ nghiên 

cứu kinh tế trong 

sản xuất lâm nghiệp 

2 19 6 5 10 30 60 
KDNN+KTN

N+TN-MT 
K51 

58 
Kinh tế 

lượng 

Cung cấp các kiến 

thức cơ bản, để ước 

lượng một cách 

đúng đắn các quan 

hệ kinh tế, kiểm 

định giả thiết về các 

mối quan hệ kinh tế. 

Trên cơ sở đó đưa 

ra mô hình phù hợp 

với thực tế, phản 

ánh được bản chất 

các quan hệ kinh tế. 

Mô hình sẽ được 

dùng trong phân 

tích, dự báo và 

hoạch định chính 

sách 

3 30 10 5 10 20 70 

KTNN + Tin 

học + TKKD + 

TM+TMĐT+

Marketing+TN

MT+KT&QL 

Du lịch 

K52 

59 

Kinh tế 

môi 

trường 

Trang bị cho học 

viên một cách hệ 

thống những kiến 

thức về quan điểm 

khác nhau về mối 

quan hệ giữa môi 

trường và phát triển 

kinh tế, khai thác 

hiệu quả tài nguyên 

thiên nhiên và môi 

trường, về các 

phương  pháp, công 

cụ và chính sách 

quản lý môi trường. 

3 22 10 13 10 20 70 

KDNN + 

KTCT + 

KTCT + 

KTNN + 

TKKD + 

KT&QL Du 

Lịch 

K51+

K52 

60 Kinh tế Cung cấp cho người 3 30 7 8 10 30 60 QTNL K52 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

nguồn 

nhân 

lực 

học những kiến 

thức tổng quan về 

vai trò của nhân tố 

con người trong 

phát triển kinh tế - 

xã hội; giúp cho 

người học có khả 

năng phân loại, 

phân bố nguồn nhân 

lực, đào tạo và phát 

triển nguồn nhân 

lực; giúp người học 

hiểu sâu về thị 

trường lao động và 

các nhân tố nâng 

cao năng suất lao 

động, tạo việc làm 

cho người lao động 

cũng như cách thức 

trả lương, thưởng 

và bảo hiểm xã hội. 

61 

Kinh tế 

nông 

hộ và 

trang 

trại 

Giúp cho sinh viên 

hiểu được vai trò vị 

trí của kinh tế nông 

hộ và kinh tế trang 

trại trong nền kinh 

tế nông nghiệp, xu 

hướng phát triển 

của nó; nắm được 

các phân tích kinh 

tế về nông hộ và 

trang trại; phân tích 

và đánh giá các 

cách thức phân bố 

và sử dụng các 

nguồn lực có hạn 

của nông hộ một 

các hợp lý nhằm 

nâng cao hiệu quả 

sản xuất của nông 

hộ. 

2 20 6 4 10 30 60 TN-MT K51 

62 

Kinh tế 

nông 

nghiệp 

Môn học Kinh tế 

nông nghiệp sẽ 

trang bị một cách hệ 

thống cho sinh viên 

những quan điểm lý 

luận, phương pháp 

và công cụ để 

nghiên cứu  phân 

tích các vấn đề kinh 

tế trong sản xuất 

nông nghiệp. 

3 30 5 10 10 30 60 
KDNN + 

KTNN 
K51 

63 

Kinh tế 

nuôi 

trồng 

thủy 

sản 

Môn học kinh tế 

nuôi trồng thủy sản 

sẽ trang bị một cách 

hệ thống cho học 

viên những quan 

điểm lý luận, 

2 24 2 4 10 30 60 
KDNN + 

TNMT 
K50 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

phương pháp và 

công cụ để nghiên 

cứu  phân tích các 

vấn đề kinh tế trong 

nuôi trồng thủy sản 

64 

Kinh tế 

phát 

triển 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến 

thức cơ bản về các 

lý thuyết và mô 

hình kinh tế, biết 

phân tích nhận định 

những điểm khác 

nhau cơ bản của các 

trường phái kinh tế 

nhằm tạo ra cách 

nhìn nhận tổng hợp 

và khách quan khi 

ứng dụng các lý 

thuyết mô hình vào 

vào các nước đang 

phát triển hiện nay 

3 29 6 10 10 30 60 

KH-

ĐT+KTQL 

DU LỊCH 

K52 

65 
Kinh tế 

quốc tế 

Học phần Kinh tế 

quốc tế trang bị 

những kiến thức cơ 

bản để học viên có 

thể hiểu được 

những gì đang xảy 

ra trên bình diện 

nền kinh tế thế giới 

và ảnh hưởng của 

nó đến từng quốc 

gia. Học phần cung 

cấp những kiến thức 

cơ bản trong phân 

tích lý thuyết và 

chính sách thương 

mại của quốc gia, 

quá trình vận động 

và ảnh hưởng của 

sự di chuyển các 

yếu tố sản xuất, 

chuyển đổi tiền tệ 

và chính sách tài 

chính, thanh toán 

của các quốc gia, từ 

đó giúp học viên có 

cách tiếp cận cụ thể 

và toàn diện về hoạt 

động kinh tế quốc tế 

trên bình diện quốc 

gia cũng như thế 

giới. 

3 33 6 6 10 30 60 
KH-ĐT + 

TMĐT 
K50 

66 

Kinh tế 

tài 

nguyên 

Là môn học chuyên 

ngành, Kinh tế tài 

nguyên cung cấp 

cho sinh viên các 

kiến thức cơ bản về 

kinh tế tài nguyên, 

2 20 4 6 10 30 60 TN-MT K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

các công cụ kinh tế 

để lựa chọn khai 

thác, sử dụng tài 

nguyên một cách tối 

ưu. 

67 

Kinh tế 

thị 

trường 

định 

hướng 

XHCN 

ở Việt 

Nam 

Giúp sinh viên cách 

tiếp cận và nắm 

chắc các nội dung 

cơ bản sau: Điều 

kiện hình thành và 

phát triển nền 

KTTT; Đặc trưng 

chủ yếu của nền 

KTTT định hướng 

XHCN; Hiểu biết 

cơ bản về thể chế 

KTTT ở Việt Nam; 

Nắm chắc các nội 

dung chủ yếu về 

phát triển nền 

KTTT định hướng 

XHCN ở Việt Nam 

2 26 4 
 

10 40 50 KT chính trị K51 

68 
Kinh tế 

tri thức 

Học phần Kinh tế 

tri thức trang bi cho 

sinh viên những 

kiến thức cơ bản về 

sự phát triển của 

khoa học – công 

nghệ, nền kinh tế tri 

thức. Từ đó giúp 

sinh viên có cái 

nhìn tổng thể về xu 

hướng phát triển 

của nhân loại trong 

tương lai 

3 34 4 7 10 40 50 KT chính trị K51 

69 

Kinh tế 

và 

chính 

sách 

phát 

triển 

vùng 

Nghiên cứu về kinh 

tế học trong phát 

triển vùng, các 

chính sách phát 

triển vùng. 

3 34 7 4 10 30 60 KH-ĐT K51 

70 

Kinh tế 

và 

quản lý 

tài 

nguyên 

không 

tái sinh 

Trang bị cho sinh 

viên các kiến thức 

lý luận cơ bản về 

kinh tế và quản lý 

tài nguyên không tái 

sinh, nguyên tắc 

bản chất vấn đề, 

phương pháp xác 

định và xây dựng 

chính sách khai thác 

sử dụng một cách 

tối ưu các tài 

nguyên thiên nhiên 

một cách hiệu quả 

và bền vững, không 

bị cạn kiệt nhanh 

3 30 5 10 10 30 60 TN-MT K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

chóng. 

71 

Kinh tế 

và 

quản lý 

tài 

nguyên 

tái sinh 

Cung cấp cho sinh 

viên kiến thức về 

quy luật sinh học 

qua các hàm tăng 

trưởng, các phương 

pháp xác định mức 

tối ưu khai thác, các 

chính sách nhằm 

thực hiện tối ưu 

kinh tế. Một số khó 

khăn trong thực tiễn 

và một số kiến thức 

về sản xuất và khai 

thác tài nguyên 

rừng và hải sản. 

3 35 4 6 10 30 60 TN-MT K51 

72 
Kinh tế 

vi mô 1 

Mục tiêu của học 

phần này là giúp 

người học, người 

nghiên cứu nắm bắt 

được những nguyên 

lý kinh tế cơ bản 

trong kinh tế vi mô. 

Trên cơ sở đó giúp 

cho người học 

người nghiên cứu 

rèn luyện và hoàn 

thiện hơn kỹ năng 

phân tích các hoạt 

động kinh tế làm cơ 

sở cho việc đánh giá 

cũng như việc ra 

các quyết định tối 

ưu trong hoạt động 

kinh tế vi mô. 

3 35 10 
 

10 20 70 
Chung nhiều 

ngành 

K52+

K53 

73 
Kinh tế 

vĩ mô 1 

Nội dung chủ yếu 

của học phần này là 

giới thiệu những 

nguyên lý cơ bản 

của kinh tế vĩ mô, 

trước hết là làm rõ 

các khái niệm, sau 

đó là các mô hình 

kinh tế vĩ mô cơ 

bản để giúp cho 

sinh viên hiểu được 

sự vận hành của nền 

kinh tế dưới góc độ 

tổng thể. Sinh viên 

sẽ được tiệp cận các 

nguyên lý cơ bản 

của hạch toán thu 

nhập quốc dân, các 

nhân tố quyết định 

tiêu dùng, đầu tư, 

sản lượng, lý thuyết 

về lạm phát và thất 

nghiệp, cũng như 

3 35 10 
 

10 20 70 
Chung nhiều 

ngành 

K52+

K53 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

nguyên lý hoạt động 

của các chính sách 

kinh tế vĩ mô 

74 
Kinh tế 

vi mô 2 

Giúp sinh viên nắm 

bắt được những 

nguyên lý kinh tế vi 

mô nâng cao, từ đó 

làm nền tảng cho 

các phân  kinh tế và 

hoạch định chính 

sách. Mục tiêu của 

chương trình bảo 

đảm tính khoa học, 

liên thông và hiện 

đại hoá kiến thức 

liên ngành (không 

trùng lặp với nội 

dung chương trình 

Kinh tế vi mô 1). 

Sinh viên phải có 

khả năng vận dụng 

lý thuyết và việc 

giải quyết các vấn 

đề thực tiễn 

3 33 12 
 

10 20 70 

KHĐT; 

KTNN+TN-

MT+KTQL 

DU LỊCH 

K52 

75 
Kinh tế 

vĩ mô 2 

Cung cấp những 

kiến thức cơ bản và 

phương pháp phân 

tích sự hoạt động 

tổng quát của nền 

kinh tế, làm nền 

tảng cho các phân 

tích chuyên ngành 

kinh tế khác. Học 

phần này sẽ cung 

cấp khung lý thuyết 

cho các học phần 

định hướng của 

ngành kinh tế, cung 

cấp những lý thuyết 

cơ bản và hướng 

dẫn cách vận dụng 

chúng vào thực tiễn 

để phân tích mục 

tiêu và các chính 

sách kinh tế vĩ mô 

cơ bản. 

3 35 10 
 

10 20 70 

KHĐT; KT & 

QL du lịch + 

KTNN + 

TNMT 

K52 

76 

KTCT 

về các 

nền 

kinh tế 

chuyển 

đổi 

Chuyển đổi kinh tế 

hướng tới một thị 

trường tự do dưới 

sự kiểm soát lành 

mạnh của nhà nước 

luôn là mục tiêu của 

các quốc gia đang 

phát triển; Thông 

qua việc nghiên cứu 

kinh nghiệm của 

các nước có nền 

kinh tế chuyển đổi 

2 23 5 2 10 30 60 KT chính trị K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

như: Trung Quốc, 

Nga, Hung-ga-ri, 

Ba-Lan, Séc,… 

môn học gợi ý cho 

người học những 

khuyến nghị về 

chính sách nhằm 

chuyển đổi thành 

công cơ chế quản lý 

kinh tế ở nước ta. 

77 

Kỹ 

năng 

bán 

hàng 

Cung cấp cho sinh 

viên hệ thống kiến 

thức căn bản về bán 

hàng; những phẩm 

chất cần có của 

người bán hàng, 

quy trình bán hàng, 

nghệ thuật bán 

hàng; các mô hình 

bán hàng căn bản, 

tâm lý học trong 

bán hàng…  

§ Kỹ năng: Rèn 

luyện các kỹ năng 

phân tích khách 

hàng, kỹ năng bán 

hàng tại các cửa 

hàng bán lẻ, kỹ 

năng thuyết phục 

khách hàng. 

2 25 3 2 10 30 60 TM ĐT K51 

78 

Kỹ 

thuật 

thương 

mại 

điện tử 

Nhằm cung cấp 

những kiến thức cơ 

bản về TMĐT và 

giúp sinh viên có 

khả năng ứng dụng 

các kỹ thuật công 

nghệ thông tin hiện 

đại trong quản trị hệ 

thống TMĐT của tổ 

chức, doanh nghiệp. 

3 29 5 11 10 30 60 Tin học K51 

79 

Lập 

trình 

hướng 

đối 

tượng 

Nhằm cung cấp cho 

sinh viên các kiến 

thức cơ bản về lập 

trình hướng đối 

tượng sử dụng một 

ngôn ngữ lập trình 

hướng đối tượng 

làm ví dụ và hình 

thành kỹ năng thiết 

kế, cài đặt ứng dụng 

theo mô hình hướng 

đối tượng. 

3 22 15 8 10 30 60 Tin học K51 

80 

Lập 

trình 

ứng 

dụng 

trong 

quản lý 

Học phần Lập trình 

ứng dụng trong 

quản lý trước tiên 

nghiên cứu vai trò 

của các phần mềm 

ứng dụng trong việc 

3 31 10 4 10 30 60 
TMĐT + Tin 

học 
K50 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

hỗ trợ hoạt động 

quản lý, điều hành 

của các tổ chức, 

doanh nghiệp, về 

các công cụ hỗ trợ 

xây dựng phần mềm 

quản lý. Tiếp đó, 

học phần này trình 

bày các bước tuần 

tự để thực hiện xây 

dựng một phần 

mềm quản lý dựa 

trên các công cụ đã 

nghiên cứu. 

81 

Lập 

trình 

ứng 

dụng 

web 

Cung cấp sinh viên 

những kiến thức & 

kỹ năng lập trình 

ứng dụng mạng sử 

dụng các công cụ 

lập trình xây dựng 

các ứng dụng mạng. 

Học phần sẽ tập 

trung chính vào các 

nội dung sau: Sử 

dụng một trong các 

ngôn ngữ lập trình 

web (PHP, JSP 

hoặc ASP.NET) để 

xây dựng các ứng 

dụng web; Giải 

quyết các vấn đề 

liên quan đến khả 

năng quản lý, báo 

mật và công nghệ 

của ứng dụng 

3 14 31 
 

10 30 60 Tin học K51 

82 

Lập 

trình 

web 

nhằm cung cấp sinh 

viên những kiến 

thức & kỹ năng lập 

trình ứng dụng 

mạng sử dụng các 

công cụ lập trình 

xây dựng các ứng 

dụng mạng. Học 

phần sẽ tập trung 

chính vào các nội 

dung sau: Sử dụng 

một trong các ngôn 

ngữ lập trình web 

(PHP, JSP hoặc 

ASP.NET) để xây 

dựng các ứng dụng 

web; Giải quyết các 

vấn đề liên quan 

đến khả năng quản 

lý, báo mật và công 

nghệ của ứng dụng 

3 14 31 
 

10 30 60 TMĐT K51 

83 
Lập và 

phân 

Sinh viên nắm cách 

thức viết và phân 
3 32 8 5 10 40 50 

KH-ĐT + 

TNMT + 
K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

tích dự 

án 

tích một dự án. TKKD 

84 

Lập và 

quản lý 

dự án 

phát 

triển 

nông 

thôn 

Giúp sinh viên có 

kiến thức trong xây 

dựng, tổ chức thực 

hiện và quản lý dự 

án phát triển nông 

thôn. Sinh viên sẽ 

được trạng bị những 

kiến thức và kỹ 

năng cơ bản về 

quản lý và lập kế 

hoạch, để sau này 

có thể đảm nhiệm 

những công việc 

của một chuyên gia 

tư vấn dự án, cán bộ 

quản lý dự án 

2 24 6 
 

10 30 60 KTNN K51 

85 

Lịch sử 

các học 

thuyết 

kinh tế 

1 

Cung cấp cho người 

học những kiến 

thức tổng quát về 

các lý thuyết kinh tế 

trong lịch sử. Từ đó, 

họ có được cơ sở lý 

luận vững chắc 

trong nghiên cứu 

khoa học kinh tế, 

xây dựng các chính 

sách để tổ chức 

quản lý điều hành 

nền kinh tế nói 

chung cũng như 

hoạt động kinh 

doanh của từng 

doanh nghiệp nói 

riêng 

2 20 1 9 10 30 60 KT chính trị K53 

86 

Lịch sử 

các học 

thuyết 

kinh tế 

2 

Cung cấp cho người 

học những kiến 

thức cơ bản về tư 

tưởng cổ điển mới 

về tiền tệ, cạnh 

tranh, độc quyền và 

sự phát triển kinh tế 

học vi mô hiện đại; 

sự đánh giá lý 

thuyết Keynes và 

phát triển kinh tế 

học vĩ mô hiện đại; 

các học thuyết mới 

về kinh tế học thể 

chế và kinh tế 

lượng, gắn với 

nhiều tư tưởng kinh 

tế mới của các tác 

giả được giải 

thưởng Nobel về 

kinh tế học. Từ đó, 

người học có thêm 

2 19 4 7 10 20 70 KT chính trị K52 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

cơ sở lý luận vững 

chắc trong nghiên 

cứu kinh tế, xây 

dựng và tổ chức 

thực hiện có hiệu 

quả các chính sách 

kinh tế nói chung và 

hoạt động kinh 

doanh của từng 

doanh nghiệp nói 

riêng 

87 

Lịch sử 

kinh tế 

quốc 

dân 

Cung cấp cho người 

học những kiến 

thức cơ bản về thực 

tiễn phát triển kinh 

tế của các nước và 

các nhóm nước: 

Hiểu thực trạng 

phát triển kinh tế, 

rút ra những đặc 

điểm và quy luật 

đặc thù trong sự 

phát triển kinh tế 

của từng nước hoặc 

từng nhóm nước; 

Rút ra những bài 

học kinh nghiệm 

trong xây dựng và 

quản lý kinh tế; 

được hình thành tư 

duy khoa học, được 

trang bị nền tảng để 

đi sâu vào nghiên 

cứu những vấn đề 

của ngành đào tạo. 

3 30 7 8 10 20 70 KT chính trị 
K52+

K51 

88 

Lịch sử 

văn 

minh 

thế giới 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến 

thức cơ bản về quá 

trình hình thành, 

phát triển của các 

nền văn minh tiêu 

biểu trong lịch sử, 

Trên cơ sở đó, giúp 

cho người học có sự 

hiểu biết nhất định 

về các nền văn 

minh, xây dựng 

quan điểm nhân 

văn, biết quý trọng 

và giữ gìn những tài 

sản vô giá của nhân 

loại 

3 25 10 10 10 30 60 KT chính trị K52 

89 
Luật 

kinh tế 

Trang bị cho sinh 

viên các kiến thức 

cơ bản về Luật Kinh 

tế, các chủ thể trong 

kinh doanh, pháp 

luật hợp đồng trong 

3 31 8 6 10 20 70 

Marketing+ 

Kinh tế+ 

QTNL + KH-

ĐT + TNMT + 

Tin học 

K52 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

lĩnh vực kinh doanh 

thương mại và các 

phương thức giải 

quyết tranh chấp 

trong lĩnh vực kinh 

doanh thương mại. 

90 

Luật 

tài 

nguyên 

và môi 

trường 

Cung cấp cho sinh 

viên những kiến 

thức về khái niệm 

Luật môi trường; 

pháp luật Việt Nam 

về môi trường; luật 

quốc tế về môi 

trường. Hiểu đúng 

những khái niệm cơ 

bản về môi trường 

thuộc các lĩnh vực: 

kỹ thuật môi 

trường, địa môi 

trường, kinh tế môi 

trường... tạo cơ sở 

khoa học cho việc 

tiếp cận ở mức có 

thể hiểu và áp dụng 

được các văn bản 

pháp quy kỹ thuật. 

Đồng thời học phần 

giúp sinh viên thấy 

được mối quan hệ 

giữa khoa học pháp 

lý về môi trường 

với các khoa học 

khác về môi trường, 

thấy được cơ sở 

hình thành, định 

nghĩa luật môi 

trường, đối tượng 

và phương pháp 

điều chỉnh của luật 

môi trường, các 

nguyên tắc của luật 

môi trường, nguồn 

và cấu trúc nguồn 

của luật môi trường, 

hiểu nội dung luật 

môi trường và mối 

liên hệ giữa các nội 

dung của luật môi 

trường. 

3 30 8 7 10 30 60 TNMT K51 

91 

Lý 

thuyết 

thống 

kê 1 

Trang bị những kiến 

thức cơ bản, có hệ 

thống trong việc thu 

thập, xử lý phân 

tích dữ liệu thống 

kê kinh tế xã hội 

cho sinh viên 

chuyên ngành thống 

kê kinh doanh. 

3 27 12 6 10 20 70 TKKD K52 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

92 

Lý 

thuyết 

thống 

kê 2 

Trang bị những kiến 

thức chuyên sâu về 

thống kê trong việc 

xử lý và phân tích 

dữ liệu 

3 25 11 9 10 20 70 TKKD K52 

93 

Lý 

thuyết 

xác 

suất và 

thống 

kê toán 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến 

thức cơ bản về lý 

thuyết xác suất và 

thống kê toán, bao 

gồm hai phần là lý 

thuyết xác suất và 

thống kê toán 

3 24 21 
 

10 20 70 
Chung nhiều 

ngành 

K52+

K53 

94 

Mạng 

và 

truyền 

thông 

Trang bị cho sinh 

viên: kiến thức nền 

tảng về lĩnh vực 

mạng máy tính; kỹ 

năng phân tích, thiết 

kế và xây dựng 

mạng nội bộ; kỹ 

năng phân tích, thiết 

kế và xây dựng các 

hệ thống thông tin 

phổ biến; kiến thức 

và kỹ năng về bảo 

mật thông tin trong 

mạng máy tính. 

3 30 10 5 10 30 60 Tin học K52 

95 

Market

ing căn 

bản 

Trang bị cho sinh 

viên nắm được 

những kiến thức cơ 

bản về marketing 

3 30 5 10 10 20 70 
Chung nhiều 

ngành 

K52+

K53 

96 

Market

ing 

dịch vụ 

Trang bị cho sinh 

viên nắm được 

những kiến thức cơ 

bản về marketing 

dịch vụ 

3 30 10 5 10 30 60 Marketing K51 

97 

Market

ing 

điện tử 

Trang bị cho sinh 

viên nắm được 

những kiến thức cơ 

bản về eMarketing, 

cách thức xây dựng 

và thực thi chiến 

lược eMarketing. 

3 34 
 

11 10 30 60 TMĐT K51 

98 

Market

ing du 

lịch 

Học phần 

Marketing du lịch 

được thiết kế để 

phát triển một sự 

hiểu biết về cách 

thức làm marketing 

trong kinh doanh du 

lịch thông qua phân 

tích thị trường, lập 

kế hoạch 

Marketing, quản lý 

các hoạt động 

Marketing trong các 

doanh nghiệp du 

lịch 

3 26 2 17 10 20 70 KTQL Du lịch K52 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

99 

Market

ing 

ngân 

hàng 

Trang bị cho sinh 

viên các kiến thức 

cơ bản về hoạt động 

marketing tại các 

ngân hàng thương 

mại; Phát triển các 

kỹ năng vận dụng 

để thực hiện các 

nghiên cứu 

marketing, phân 

tích và hình thành 

các ý tưởng 

marketing cho ngân 

hàng thương mại 

3 32 2 11 10 30 60 Ngân hàng K51 

100 

Market

ing 

nông 

nghiệp 

Trang bị cho SV 

các kiến thức căn 

bản về marketing, 

nắm vững các đặc 

điểm của sản phẩm 

kinh doanh nông 

nghiệp và đặc trưng 

của hoạt động sản 

xuất nông nghiệp. 

Xây dựng chiến 

lược marketing 

trong các đơn vị 

kinh doanh nông 

nghiệp phù hợp với 

đặc điểm sản phẩm 

và hành vi tiêu dùng 

của khách hàng 

3 30 7 8 10 20 70 
KDNN + 

KTNN 
K51 

101 

Market

ing 

quốc tế 

Học phần giúp sinh 

viên nắm bắt được 

các nội dung của 

marketing quốc tế 

trong các công ty có 

yếu tố quốc tế hoá 

và ứng dụng vào 

thực tế. 

3 31 7 7 10 30 60 
KD thương 

mại 
K51 

102 

Môi 

trường 

và phát 

triển 

Nhằm giới thiệu 

cho người học 

những vấn đề lý 

luận và thực tiễn về 

mối quan hệ giữa 

môi trường và quá 

trình phát triển kinh 

tế và xã hội. Qua 

đó, giúp cho người 

học rèn luyện các 

kỹ năng phân tích, 

nhận diện vấn đề, 

và hình thành ý 

tưởng để giải quyết 

các vấn đề liên quan 

đến môi trường và 

phát triển. 

2 14 8 8 10 20 70 
KTNN+TN-

MT 

K51+

K52 

103 
Nghiên 

cứu 

Giới thiệu về các 

khái niệm và 
3 27 12 6 10 30 60 Marketing K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

marketi

ng 

nguyên lý của 

Marketing. Học 

phần được thiết kế 

để phát triển một sự 

hiểu biết cơ bản về 

người tiêu dùng 

thông qua phân tích 

thị trường, lập kế 

hoạch Marketing, 

quản lý các hoạt 

động Marketing 

trong doanh nghiệp. 

104 

Nghiệp 

vụ 

ngân 

hàng 

thương 

mại 

Cung cấp cho sinh 

viên các kiến thức 

và kỹ năng thực tiễn 

về các nghiệp vụ 

chủ yếu của ngân 

hàng thương mại, 

giúp sinh viên sau 

khi ra trường có thể 

đảm nhận được các 

vị trí công việc tại 

ngân hàng 

3 33 7 5 10 30 60 
Tài chính + 

Ngân hàng 
K52 

105 

Nghiệp 

vụ 

ngân 

hàng 

trung 

ương 

cung cấp những 

kiến thức cơ bản về 

hoạt động của Ngân 

hàng Trung ương 

trong nền kinh tế thị 

trường. Giúp sinh 

viên  hiểu được các 

vấn đề liên quan 

đến điều hành chính 

sách tiền tệ, chính 

sách tỷ giá, nghiệp 

vụ thị trường mở, 

lãi suất…của Ngân 

hàng Trung ương 

2 16 7 7 10 30 60 Ngân hàng K51 

106 

Nguyê

n lý kế 

toán 

Cung cấp cho người 

học kiến thức căn 

bản và kỹ năng tư 

duy về khoa học kế 

toán và nghề kế 

toán 

3 16 15 14 10 30 60 
Chung nhiều 

ngành 

K52+

K53 

107 

Nguyê

n lý 

thống 

kê kinh 

tế 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến 

thức cơ bản và có 

hệ thống về lý 

thuyết thống kê, 

cũng như là thống 

kê kinh tế. Sinh 

viên có khả năng 

vận dụng các 

phương pháp thống 

kê kinh tế để phân 

tích, đánh giá bản 

chất và tính quy luật 

của các hiện tượng 

kinh tế xã hội về 

3 26 6 13 10 30 60 KDNN K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

mặt lượng bằng 

cách sử dụng một 

số phần mềm thống 

kê như Eview, 

SPSS. 

108 

Những 

nguyên 

lý cơ 

bản 

của 

Chủ 

nghĩa 

Mác-

Lênin 

1 

Học phần Những 

nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác-

Lênin nhằm giúp 

cho sinh viên: Xác 

lập cơ sở lý luận cơ 

bản nhất để từ đó có 

thể tiếp cận được 

nội dung môn học 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh và Đường lối 

cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam, hiểu biết nền 

tảng tư tưởng của 

Đảng; Xây dựng 

niềm tin, lý tưởng 

cách mạng cho sinh 

viên; Từng bước 

xác lập thế giới 

quan, nhân sinh 

quan và phương 

pháp luận chung 

nhất để tiếp cận các 

khoa học chuyên 

ngành được đào tạo 

2 22 2 6 10 30 60 
Chung nhiều 

ngành 
K50 

109 

Phân 

phối 

thu 

nhập 

trong 

thời kỳ 

quá độ 

lên 

CNXH 

Người học nắm 

được các quan điểm 

phân phối của các 

trường phái kinh tế, 

trên cơ sở đó phân 

tích được thực trạng 

phân phối thu nhập 

ở nước ta. Với 

những giải pháp gợi 

ý, người học có thể 

đưa ra những giải 

pháp thích hợp góp 

phần hoàn thiện 

phân phối thu nhập 

trong nền kinh tế thị 

trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa ở 

nước ta 

2 18 2 10 10 30 60 KT chính trị K51 

110 

Phân 

tích 

báo 

cáo tài 

chính 

Giúp sinh viên nắm 

được các phương 

pháp cũng như 

những kiến thức cơ 

bản của phân tích 

báo cáo tài chính; 

có khả năng vận 

dụng lý thuyết để 

phân tích báo cáo 

2 24 6 
 

10 30 60 Kế toán K52 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

tài chính cụ thể 

trong các doanh 

nghiệp. 

111 

Phân 

tích 

chính 

sách 

nông 

nghiệp 

Phân tích chính 

sách nông nghiệp 

cung cấp cho sinh 

viên những kiến 

thức về chính sách, 

hệ thống chính 

sách, hoạch định và 

thực thi chính sách 

cũng như một số 

phương pháp phân 

tích chính sách, 

nhằm xác định 

những tác động tích 

cực, tiêu cực, trực 

tiếp và gián tiếp của 

chính sách đối với 

ngành nông nghiệp 

và phát triển nông 

thôn. Trên cơ sở đó, 

giúp cho sinh viên 

hiểu, phân tích và 

xác định những tác 

động của chính sách 

đến nông nghiệp, 

nông thôn và là cơ 

sở để vận dụng vào 

thực tế sau khi ra 

trường. 

3 25 7 13 10 30 60 
KDNN+KTN

N 
K51 

112 

Phân 

tích dữ 

liệu 

thống 

kê 

Phân tích dữ liệu 

thống kê thực sự 

cần thiết cho việc 

tiếp cận với các mô 

hình phân tích quá 

trình ra quyết định 

trong kinh tế và 

quản lý . Các nội 

dung được lựa chọn 

để đưa vào nội dung 

dựa trên nhu cầu sử 

dụng Phân tích dữ 

liệu thống kê được 

các nhà kinh tế sử 

dụng nhiều trong 

các tài liệu kinh tế 

học hiện đại. Đó là 

các công cụ không 

thể thiếu để phân 

tích tĩnh so sánh, 

phân tích động 

trong kinh tế. Cùng 

với việc trang bị 

kiến thức Phân tích 

dữ liệu thống kê, 

học phần này còn 

giúp sinh viên bước 

3 26 14 5 10 20 70 TKKD K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

đầu làm quen với 

việc sử dụng Phân 

tích dữ liệu thống 

kê trong phân tích 

kinh tế, tài chính 

thông qua các mô 

hình kinh tế đơn 

giản. 

113 

Phân 

tích 

hoạt 

động 

kinh 

doanh 

trang bị cho sinh 

viên những kiến 

thức và kỹ năng cần 

thiết để thu thập, 

phân tích, và đánh 

giá về kết quả và 

hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của 

doanh nghiệp; từ đó 

cung cấp các thông 

tin hữu ích để các 

nhà quản lý đưa ra 

các biện pháp nhằm 

cải thiện kết quả và 

hiệu quả hoạt động 

kinh doanh. 

3 25 15 5 10 40 50 Tài chính K51 

114 

Phân 

tích lợi 

ích chi 

phí 

Giúp người học hệ 

thống, tín toán và so 

sánh giữa lợi ích và 

chi phí của một dự 

án, chính sách một 

chương trình của 

Chính phủ nhằm 

mục đích xác định 

có nên ra quyết định 

đầu tư hay không. 

Ngoài ra học phần 

cung cấp cho người 

học cơ sở để so 

sánh, đánh giá các 

phương án có tính 

cạnh tranh dựa trên 

quan điểm xã hội. 

3 33 2 10 10 20 70 
KDNN + 

TNMT 
K51 

115 

Phân 

tích tài 

chính 

Cung cấp cho người 

học kiến thức và kỹ 

năng về phân tích 

tài chính và định giá 

doanh nghiệp 

3 33 12 
 

10 40 50 
Tài chính + 

Ngân hàng 
K51 

116 

Phân 

tích và 

thiết kế 

hệ 

thống 

thương 

mại 

điện tử 

Cung cấp các kiến 

thức về: Khái niệm 

cơ bản về hệ thống 

thương mại điện tử; 

các bước phân tích 

thành phần dữ liệu 

ở mức quan niệm, 

dữ liệu, xử lý, mô 

hình tổ chức xử lý; 

Thiết kế giao diện 

người – máy; Cài 

đặt và các vấn đề 

3 26 19 
 

10 30 60 TMĐT K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

liên quan; Hiểu biết 

chung về phân tích 

và thiết kế một hệ 

thống thương mại 

điện tử; Nhận biết 

bài toán; phân tích 

và thiết kế theo các 

mô hình khác nhau;  

Có khả năng sử 

dụng được một 

công cụ phân tích 

thiết kế trên máy 

tính 

117 

Pháp 

luật đại 

cương 

Trang bị cho sinh 

viên các kiến thức 

cơ bản về nhà nước 

và pháp luật đại 

cương, các ngành 

luật cơ bản của hệ 

thống pháp luật Việt 

Nam 

2 21 4 5 10 20 70 
Chung nhiều 

ngành 
K53 

118 

Pháp 

luật về 

doanh 

nghiệp 

Trang bị cho sinh 

viên các kiến thức 

cơ bản về doanh 

nghiệp và pháp luật 

về doanh nghiệp, 

trong đó đề cập đến 

các vấn đề trọng 

tâm sau: các loại 

hình doanh nghiệp 

trong nền kinh tế thị 

trường; phân loại 

doanh nghiệp; khái 

niệm, đặc điểm cơ 

bản của các loại 

hình doanh nghiệp; 

thành lập doanh 

nghiệp; quy chế 

pháp lý về vốn và 

chế độ tài chính của 

doanh nghiệp; cơ 

cấu tổ chức quản lý 

của các loại hình 

doanh nghiệp; quy 

chế pháp lý về 

nhóm công ty; tổ 

chức lại, tạm ngừng 

hoạt động, giải thể 

và phá sản doanh 

nghiệp 

3 31 6 8 10 20 30 
Kế toán 

+Kiểm toán 
K53 

119 

Phát 

triển hệ 

thống 

thông 

tin 

kinh tế 

Trang bị cho sinh 

viên ngành Hệ 

thống thông tin 

Kinh tế những kiến 

thức cơ bản nhất và 

toàn diện nhất về 

Hệ thống thông tin 

quản lý và các công 

3 35 7 3 10 40 50 Tin học K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

đoạn của vòng đời 

phát triển một hệ 

thống thông tin. 

Mục tiêu của học 

phần là giúp sinh 

viên nắm bắt được 

quy trình phát triển 

hệ thống thông tin 

cho một doanh 

nghiệp, biết cách 

đánh giá hiệu quả 

kinh tế cho các dự 

án phát triển hệ 

thống thông tin. 

Đồng thời, sinh 

viên sẽ có tầm nhìn 

hệ thống thông tin 

dưới góc độ của nhà 

quản lý kinh tế và 

quản trị kinh doanh, 

hiểu được quy trình 

phát triển hệ thống 

và nắm được những 

kỹ thuật cần thiết 

cho quá trình phân 

tích thiết kế và cài 

đặt hệ thống. 

120 

Phát 

triển 

nông 

thôn 

Nhằm giới thiệu 

cho người học 

những vấn đề lý 

luận về nông thôn 

và phát triển nông 

thôn, nguyên lý và 

phương pháp phát 

triển nông thôn, 

kinh nghiệm phát 

triển nông thôn của 

một số nước trên 

Thế giới, và thực 

tiễn phát triển nông 

thôn tại Việt Nam. 

3 30 15 
 

10 20 70 
KTNN + 

TNMT 
K51 

121 

Phươn

g pháp 

nghiên 

cứu 

khoa 

học 

Trang bị cho sinh 

viên kiến thức căn 

bản về phương pháp 

và luận nghiên cứu 

khoa học; rèn luyện 

cho sinh viên kỹ 

năng thực hiện một 

nghiên cứu khoa 

học. 

3 25 10 5 10 30 60 
Kế toán 

+Kiểm toán 
K52 

122 

Phươn

g pháp 

nghiên 

cứu 

khoa 

học 

Cung cấp cho người 

học kiến thức cơ 

bản về phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học và kỹ năng thiết 

kế, tiến hành một đề 

tài nghiên cứu khoa 

học 

3 12 15 18 10 40 50 
Tài chính + 

Ngân hàng 
K52 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

123 

Phươn

g pháp 

nghiên 

cứu 

kinh tế 

chính 

trị 

Người học nắm 

được kiến thức về 

phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học nói chung và 

phương pháp 

nghiên cứu Kinh tế 

chính trị nói 

riêng.Người học 

biết áp dụng những 

phương pháp này để 

nghiên cứu Kinh tế 

chính trị trong 

chương trình học, 

nghiên cứu khoa 

học và viết khóa 

luận cuối khóa, 

chuyên đề tốt 

nghiệp sau này 

2 26 2 2 10 30 60 KT chính trị K52 

124 

Phươn

g pháp 

nghiên 

cứu 

trong 

kinh 

doanh 

cung cấp cho sinh 

viên những kiến 

thức cơ bản, chủ 

yếu về phương pháp 

nghiên cứu trong 

kinh doanh bao 

gồm: những khái 

niệm cơ bản về mục 

tiêu nghiên cứu, câu 

hỏi nghiên cứu, giả 

thuyết nghiên cứu, 

…; những kỹ thuật 

cơ bản sử dụng để 

thu thập và xử lý số 

liệu và cách thức 

trình bày một báo 

cáo nghiên cứu 

trong kinh doanh. 

3 33 8 4 10 30 60 

KDThương 

mại + TMĐT 

+ QTNL 

K52 

125 

Quan 

hệ 

công 

chúng 

Giúp SV nắm vững 

kiến thức Marketing 

nói chung và kiến 

thức PR nói riêng; 

chủ động trong việc 

nghiên cứu tài liệu 

từ giáo trình, sách 

chuyên khảo/tham 

khảo, các bài báo, 

tạp chí có liên quan; 

quan sát các hiện 

tượng, sự kiện PR 

đang diễn ra trên thị 

trường, tìm kiếm 

các ví dụ minh họa 

cho từng vấn đề PR. 

Ngoài ra, sinh viên 

cần chủ động trao 

đổi thông tin với 

bạn bè và giảng 

viên trong các buổi 

3 30 10 5 10 30 60 Marketing K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

thảo luận. 

126 

Quan 

hệ lao 

động 

Sinh viên sẽ có khả 

năng hiểu biết về 

những khái niệm 

căn bản liên quan 

đến Quản trị nhân 

lực ở phạm vi toàn 

cầu. Khối kiến thức 

này một phần là 

trang bị để hiểu 

biết, một phần là 

vận dụng vào những 

tình huống cụ thể 

thông qua các bài 

tập nhóm và thảo 

luận tình huống trên 

lớp. Vì thế, trong 

môn học vấn đề này 

cũng sẽ được hướng 

dẫn nghiên cứu cho 

sinh viên thông qua 

các bài thảo luận 

nhóm 

2 20 5 5 10 30 60 QTNL K51 

127 

Quản 

lý dự 

án 

Cung cấp các kiến 

thức kinh tế căn bản 

trong công tác quản 

lý đầu tư theo yêu 

cầu quy định pháp 

lý của Nhà nước 

ứng với điều kiện 

hiện nay.  Xác định 

mô hình tổ chức 

nhân sự phù hợp và 

bố trí các nguồn lực 

cần thiết cho công 

tác quản lý dự án; 

Nhận biết và xác 

định nhiệm vụ 

chính và phụ thông 

qua phương pháp cơ 

cấu phân chia công 

việc (WBS) để từ 

đó có thể sử dụng 

biểu đồ Gantt và Sơ 

đồ PERT hay 

đường tới hạn CPM 

giúp kiểm tra các 

mối quan hệ giữa 

các nhiệm vụ và tối 

ưu hoá lịch trình 

quản lý dự án. 

3 30 11 4 10 30 60 KH-ĐT K51 

128 

Quản 

lý 

nguồn 

nhân 

lực 

công 

Cung cấp những 

kiến thức cơ bản về 

quản lý nguồn nhân 

lực trong các tổ 

chức công. Đó là 

các khái niệm, các 

quy trình, nguyên 

2 22 5 3 10 30 60 QTNL K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

tắc về phân tích 

công việc trong tổ 

chức công; lập kế 

hoạch nguồn nhân 

lực cho tổ chức 

công; xây dựng 

chính sách và tổ 

chức tuyển dụng; 

đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực 

trong tổ chức công; 

đánh giá thực hiện 

công việc của cán 

bộ công nhân viên; 

xây dựng chính 

sách và thực hành 

các hình thức trả 

lương bổng và đãi 

ngộ đối với lao 

động, xử lý các 

quan hệ lao động. 

Ngoài ra, học phần 

Quản lý nguồn nhân 

lực trong tổ chức 

công còn trang bị 

cho người học kỹ 

năng thực hành một 

số nội dung cơ bản 

của môn học trên cơ 

sở sử dụng một số 

tình huống thực tế 

của các tổ chức, 

doanh nghiệp Việt 

Nam và trên thế 

giới. 

129 

Quản 

lý nhà 

nước 

về kinh 

tế 

Sinh viên nhân thức 

được vai trò của 

Chính phủ đối với 

nền kinh tế và 

những chức năng, 

nhiệm mà chính phủ 

phải làm để nền 

kinh tế quốc dân 

phát triển ổn định, 

vững chắc; Kỹ 

năng: Hiểu và phân 

tích được các quyết 

định, các chính 

sách, các sự kiện sẽ 

tác động như thế 

nào đến nền kinh tế 

2 22 6 2 10 20 70 
Chung nhiều 

ngành 
K53 

130 

Quản 

lý tài 

nguyên 

du lịch 

Cung cấp cho sinh 

viên kiến thức về 

nhận dạng các loại 

tài nguyên du lịch, 

các công cụ trong 

quản lý tài nguyên 

du lịch, và đề xuất 

3 30 7 8 10 30 60 KTQL Du lịch K52 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

các biện pháp trong 

bảo vệ môi trường 

và quản lý tài 

nguyên du lịch 

131 

Quản 

lý tài 

nguyên 

dựa 

vào 

cộng 

đồng 

cung cấp các kiến 

thức cơ bản về mô 

hình quản lý tài 

nguyên dựa vào 

cộng đồng và các 

kinh nghiệm thực tế 

khi áp dụng mô 

hình này tại Việt 

Nam. 

2 24 4 2 10 30 60 TN-MT K51 

132 
Quản 

lý thuế 

Cung cấp kiến thức 

lý luận cơ bản về 

thuế và công tác 

quản lý thuế, các 

luật thuế phổ biến 

của Việt Nam và 

những tác động 

kinh tế - xã hội của 

thuế. 

2 23 7 
 

10 30 60 
Kế toán + TC 

+NH 
K51 

133 

Quản 

trị bán 

hàng 

Cung cấp cho sinh 

viên những kiến 

thức cơ bản về kỹ 

năng bán hàng, thủ 

thuật bán hàng, và 

đặc biệt là các kỹ 

năng bán hàng theo 

nhóm, bán hàng 

theo các chiến 

thuật,... và khả năng 

quản trị đội ngũ bán 

hàng trong tương lai 

3 30 8 7 10 30 60 Marketing K51 

134 

Quản 

trị bán 

lẻ 

Mục tiêu chính của 

môn học là trang bị  

cho sinh viên các 

kiến thức nền tảng 

về hoạch định chiến 

lược bán lẻ, giải 

quyết các vấn đề 

trong quá trình vận 

hàng kênh bán lẻ 

3 27 3 15 10 30 60 
KD thương 

mại 
K51 

135 

Quản 

trị chất 

lượng 

Sau khi hoàn thành 

học phần, sinh viên 

có thể trở thành 

những nhà quản trị 

chất lượng trong 

doanh nghiệp ở 

mức độ cơ bản, 

những chuyên viên 

về chất lượng có 

trình độ với những 

kiến thức và kỹ 

năng chất lượng, 

quản trị chất lượng, 

các công cụ và kỹ 

thuật của quản trị 

3 31 5 9 10 20 70 
QTKD; KD 

thương mại 

K51; 

K52 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

chất lượng; các kiến 

thức về đảm bảo và 

cải tiến chất lượng, 

cũng như các hệ 

thống quản lý chất 

lượng đang được áp 

dụng phổ biến tại 

các tổ chức hiện 

nay 

136 

Quản 

trị chất 

lượng 

trong 

nông 

nghiệp 

Chất lượng sản 

phẩm có vai trò 

quan trọng đối với 

nền kinh tế. Nó đã 

và đang là mục tiêu 

có tầm chiến lược 

trong các kế hoạch 

và chương trình 

phát triển kinh tế. Ở 

nhiều nước công 

nghiệp phát triển, 

chất lượng và hiệu 

quả là mục tiêu 

chiến lược cơ bản 

của họ. Chất lượng 

là con đường ngắn 

nhất, tiết kiệm nhất 

và đem lại hiệu quả 

tối ưu cho toàn bộ 

nền kinh tế. Quản 

trị chất lượng là một 

môn khoa học Kinh 

tế - Kỹ thuật được 

úng dụng trong 

quản lý đối với tất 

cả các ngành kinh tế 

quốc dân 

3 23 9 13 10 20 70 
KDNN + 

KTNN 

K51+

K50 

137 

Quản 

trị 

chiến 

lược 

Giúp người học có 

thể nhìn nhận và 

đánh giá được hiện 

trạng của công ty 

trên cơ sở đó hoạch 

định- triển khai và 

giám sát được chiến 

lược kinh doanh 

thích hợp với công 

ty, phù hợp môi 

trường cạnh tranh 

nhằm xây dựng và 

duy trì được lợi thế 

cạnh tranh của đơn 

vị 

3 32 5 8 10 30 60 

QTKD; 

Marketing; 

TMĐT + 

KDTM + 

QTNL+ 

TKKD + KH-

ĐT + NH 

K51; 

K52 

138 

Quản 

trị 

chuỗi 

cung 

Quản trị chuỗi cung 

ứng (SCM) là môn 

học nhằm tập trung 

vào việc nghiên cứu 

chuỗi cung ứng và 

cách thức quản lý 

chuỗi cung ứng một 

3 28 9 8 10 30 60 

KD Thương 

mại + 

Marketing 

K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

cách hiệu quả cho 

doanh nghiệp thông 

qua việc tiếp cận 

những kiến thức về 

thiết kế, hoạch định 

và tổ chức thực hiện 

hệ thống chuỗi cung 

ứng. Trên cơ sở đó, 

môn học này còn 

trang bị những 

phương pháp đánh 

giá hệ thống chuỗi 

cung ứng và phần 

mềm quản lý hệ 

thống chuỗi cung 

ứng. 

139 

Quản 

trị cơ 

sở dữ 

liệu 

Học phần quản trị 

cơ sở dữ liệu trình 

bày các công cụ  

tinh vi và phức tạp 

hơn trong quá trình 

quản trị một hệ cơ 

sở dữ liệu có quy 

mô lớn. 

3 32 9 4 10 30 60 TMĐT K51 

140 

Quản 

trị dịch 

vụ 

Giúp sinh viên nắm 

bắt được các nội 

dung của quản trị 

điều hành hoạt động 

dịch vụ và ứng 

dụng vào thực tế 

3 27 8 10 10 30 60 

QTKD + 

QTNL + 

KDTM 

K51 

141 

Quản 

trị 

doanh 

nghiệp 

Cung cấp những 

kiến thức cơ bản và 

kỹ năng cần thiết về 

quản trị có hiệu quả 

trong doanh nghiệp 

và biết cách vận 

dụng những kiến 

thức này vào điều 

kiện thực tế của các 

doanh nghiệp hiện 

nay 

3 27 5 13 10 20 70 QTKD K52 

142 

Quản 

trị dự 

án 

Cung cấp cho SV 

về kiến thức: 

Nghiên cứu phương 

pháp luận về lập và 

quản lý dự án đầu 

tư. 

3 35 6 4 10 30 60 
QTKD; TM 

ĐT + KDTM 
K51 

143 
Quản 

trị học 

Nhằm cung cấp cho 

sinh viên những 

kiến thức cơ bản về 

quản trị và  quản trị 

kinh doanh trong 

các doanh nghiệp 

3 20 10 15 10 20 70 
Chung nhiều 

ngành 

K52+

K53 

144 

Quản 

trị 

kênh 

phân 

phối 

Học phần giúp sinh 

viên nắm bắt được 

các nội dung của 

quản trị kênh phân 

phối để ứng dụng 

3 25 10 10 10 30 60 Marketing K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

và phân tích các 

hoạt động phân phối 

trong thực tế. 

145 

Quản 

trị kinh 

doanh 

nông 

nghiệp 

Cung cấp cho người 

học những kiến 

thức và kĩ năng cơ 

bản về quản trị 

trong các đơn vị 

kinh doanh nông 

nghiệp 

3 30 7 8 10 20 70 
KDNN+KTN

N 
K51 

146 

Quản 

trị lực 

lượng 

bán 

hàng 

Trang bị cho sinh 

viên các kiến thức 

nền tảng về hoạch 

định chiến lược bán 

hàng và tổ chức lực 

lượng bán hàng. 

Môn học cũng cung 

cấp các kiến thức và 

kỹ năng về lãnh đạo 

và đánh giá thành 

tích của lực lượng 

bán hàng. 

3 30 5 10 10 30 60 
KD Thương 

mại 
K51 

147 

Quản 

trị 

marketi

ng 

giúp sinh viên nắm 

bắt được các nội 

dung của quản trị 

marketing trong 

doanh nghiệp và 

ứng dụng vào thực 

tế 

3 30 13 2 10 30 60 

QTKD + 

Marketing + 

KDTM 

K51 

148 

Quản 

trị 

ngân 

hàng 

thương 

mại 

Sinh viên học được 

những kiến thức 

chuyên ngành cơ 

bản và chuyên sâu 

về lĩnh lực quản trị 

ngân hàng thương 

mại. 

3 35 5 5 10 30 60 
Tài chính + 

Ngân hàng 
K51 

149 

Quản 

trị 

nguồn 

nhân 

lực du 

lịch 

Cung cấp những 

kiến thức về hiểu 

biết về đặc điểm 

nguồn nhân lực 

trong du lịch; vai 

trò và các chức 

năng cơ bản của 

quản trị nguồn nhân 

lực du lịch; cơ cấu 

tổ chức, trách 

nhiệm và quyền hạn 

của bộ phận quản trị 

nhân lực trong các 

doanh nghiệp du 

lịch. Bên cạnh đó, 

người học còn được 

cung cấp kiến thức 

cơ bản về các 

phương pháp thu 

thập thông tin để 

phân tích công việc 

các phương pháp 

3 37 4 4 10 30 60 KTQL Du lịch K52 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

tuyển chọn nhân lực 

du lịch, các phương 

pháp đào tạo nhân 

viên tại nơi làm 

việc, các phương 

pháp đánh giá kết 

quả thực hiện công 

việc của nhân viên 

ngành du lịch và 

các hình thức trả 

lương thưởng và đãi 

ngộ người lao động 

trong các doanh 

nghiệp du lịch. 

150 

Quản 

trị 

nhân 

lực 

Giúp sinh viên sẽ 

gặt hái được những 

kiến thức, kinh 

nghiêm của thế giới 

và Việt nam, phát 

triển các kỹ năng 

thực hiện quản trị 

nguồn nhân lực một 

cách hiệu quả sau 

khi kết thúc học 

phần này 

3 32 5 8 10 20 70 

QTKD; TMĐT 

+ QTNL + 

KDTM + 

Marketing 

K52 

151 

Quản 

trị 

quan 

hệ 

khách 

hàng 

(CRM) 

Giúp sinh viên nắm 

bắt được các nội 

dung của quản trị 

quan hệ khách hàng 

để ứng dụng và 

phân tích cơ sở dữ 

liệu, hoạt động quản 

trị quan hệ khách 

hàng trong thực tế 

3 24 10 11 10 30 60 
Marketing + 

KDTM 
K51 

152 

Quản 

trị rủi 

ro 

Sau khi hoàn thành 

học phần, sinh viên 

có thể trở thành 

những nhà quản trị 

rủi ro trong doanh 

nghiệp ở mức độ cơ 

bản, với những kiến 

thức và kỹ năng về 

công tác nhận dạng, 

đo lường cùng với 

các biện pháp 

phòng ngừa, hạn 

chế cũng như xử lý 

sau khi rủi ro xảy 

ra. Học phần còn 

cung cấp cho sinh 

viên cách nhìn nhận 

và thái độ đối với 

công tác quản trị rủi 

ro trong thực tế. 

3 30 5 10 10 30 60 
QTKD + 

QTNL 

K51+

K52 

153 

Quản 

trị rủi 

ro tài 

chính 

Giới thiệu đến sinh 

viên những yếu tố 

cơ bản của quản trị 

rủi ro tài chính. 

3 30 11 4 10 30 60 
Tài chính + 

Ngân hàng 
K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

Sinh viên sẽ nắm 

được các loại rủi ro 

và các kỹ thuật 

phòng ngừa rủi ro. 

Học phần này cũng 

sẽ cung cấp một số 

nền tảng toán học 

cơ bản, chủ yếu về 

kỹ thuật mô phỏng. 

154 

Quản 

trị sản 

xuất 

Cung cấp những 

kiến thức cơ bản và 

kỹ năng cần thiết về 

quản trị có hiệu quả 

quá trình sản xuất 

trong doanh nghiệp 

và biết cách vận 

dụng những kiến 

thức này vào điều 

kiện thực tế của các 

doanh nghiệp hiện 

nay 

3 23 15 7 10 30 60 

QTKD + 

QTNL; 

Marketing 

K51 

155 

Quản 

trị tác 

nghiệp 

thương 

mại 

điện tử 

Giúp người học 

nắm rõ những hoạt 

động khi vận hành 

một doanh nghiệp 

có thực hiện thương 

mại điện tử. Sau khi 

học môn học này, 

sinh viên có thể 

hình dung được 

những công việc 

cần phải thực hiện 

để vận hành website 

thương mại điện tử 

và đưa ra những 

quyết định quản trị 

thương mại điện tử. 

3 25 10 10 10 30 60 TMĐT K51 

156 

Quản 

trị tài 

chính 

cung cấp cho người 

học những kiến 

thức tổng quan căn 

bản về tài chính, 

những nguyên tắc 

và kỹ thuật cơ bản 

của quản trị tài 

chính và ứng dụng 

những nguyên tắc 

này trong việc ra 

quyết định của nhà 

quản trị tài chính 

trong doanh nghiệp. 

Học viên được làm 

quen với những vấn 

đề chính mà một 

nhà quản trị tài 

chính phải đối diện 

trong công ty. 

Những chủ đề chính 

bao gồm: nguyên 

3 35 5 5 10 20 70 

QTKD; 

Marketing; 

TM ĐT + 

KDTM + 

QTNL 

K51; 

K52 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

tắc xác định giá trị 

tiền tệ theo thời 

gian và ứng dụng 

nguyên tắc này 

trong lượng giá 

chứng khoán và 

thẩm định các dự án 

đầu tư về mặt tài 

chính; phân tích báo 

cáo tài chính; đo 

lường rủi ro các tài 

sản tài chính; các 

phương pháp quản 

trị nguồn vốn trong 

doanh nghiệp; xác 

định cơ cấu vốn tối 

ưu trong doanh 

nghiệp 

157 

Quản 

trị 

thương 

hiệu 

Sau khi hoàn thành 

học phần, sinh viên 

có thể: nắm bắt 

được hệ thống các 

khái niệm, nội dung 

và quy trình quản trị 

thương hiệu; phân 

tích, đánh giá các 

quyết định quản trị 

thương hiệu của 

doanh nghiệp hoạt 

động trong nhiều 

lĩnh vực khác nhau; 

nghiên cứu và đề 

xuất sáng kiến, giải 

pháp cho các tình 

huống quản trị 

thương hiệu trong 

thực tiễn 

3 36 
 

9 10 30 60 
QTKD + 

Markeing 
K51 

158 

Quản 

trị 

thương 

mại 

Nhằm trang bị 

những kiến thức cơ 

bản, có hệ thống về 

quản trị kinh doanh 

thương mại và quản 

trị thương mại của 

các doanh nghiệp 

trong nền kinh tế 

vận hành theo cơ 

chế thị trường có sự 

quản lý của nhà 

nước theo định 

hướng xã hội chủ 

nghĩa. Trang bị hệ 

thống lý luận và 

thực tiễn về kinh tế, 

tổ chức và quản lý 

thương mại trong 

nền kinh tế quốc 

dân. 

3 31 7 7 10 30 60 QTKD K51 

159 Quản Giúp sinh viên hoàn 3 30 7 8 10 30 60 QTNL K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

trị tiền 

lương 

thiện kỹ năng quản 

trị nhân sự với 

những kiến thức về 

đánh giá công việc 

cũng như xây dựng 

chế độ lương 

thưởng nhằm đảm 

bảo công bằng và 

động viên, khuyến 

khích nhân viên làm 

việc có hiệu quả. 

Mục tiêu hoàn 

thành khóa học 

nhằm giúp sinh viên 

được trang bị những 

kiến thức cơ bản về 

tiền lương, tiền 

thưởng, chính sách 

tiền lương đang 

được áp dụng hiện 

nay và cách vận 

dụng vào thực tiễn. 

160 

Quản 

trị văn 

phòng 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến 

thức cần thiết trong 

quá trình quản trị 

hoạt động hành 

chính trong các văn 

phòng, nhấn mạnh 

đến hành chính 

trong các doanh 

nghiệp (hành chính 

kinh doanh). Đồng 

thời qua môn học 

sinh viên còn được 

trang bị những kỹ 

năng cơ bản trong 

hoạt động nghiệp vụ 

văn phòng. Những 

kiến thức về quản 

trị hoạt động hành 

chính trong các văn 

phòng là nền tảng 

cho việc điều hành 

và xử lý các công 

việc hành chính văn 

phòng nhằm phục 

vụ mục tiêu phát 

triển doanh nghiệp. 

3 40 3 2 10 30 60 QTKD, QTNL 
K50; 

K51 

161 

Quản 

trị xuất 

nhập 

khẩu 1 

Cung cấp những 

kiến thức lý luận cơ 

bản, có hệ thống về 

nghiệp vụ thương 

mại quốc tế cho 

những đối tượng 

thuộc lĩnh vực kinh 

doanh, thương mại 

nói chung và ngoại 

3 35 7 3 10 30 60 
KD thương 

mại 
K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

thương nói riêng. 

Đặc biệt, học phần 

cung cấp cho người 

học các kỹ năng cơ 

bản trong nghiệp vụ 

xuất nhập khẩu, từ 

kỹ năng tìm kiếm 

khách hàng, giao 

dich, k ý kết hợp 

đồng đến thực hiện 

hợp đồng xuất nhập 

khẩu với đối tác 

nước ngoài 

162 

Quản 

trị xuất 

nhập 

khẩu 2 

Cung cấp cho sinh 

viên một cách có hệ 

thống, khoa học, 

đầy đủ và chi tiết 

những kiến thức, 

phương pháp và kỹ 

năng cần thiết về 

quản trị xuất nhập 

khẩu; Giúp sinh 

viên có khả năng 

xây dựng và tổ chức 

thực hiện tốt các 

thương vụ ngoại 

thương khi tham gia 

thị trường quốc tế. 

3 21 11 13 10 30 60 
KD thương 

mại 
K51 

163 

Quy 

hoạch 

phát 

triển 

Nhằm đem đến sự 

hiểu biết cho sinh 

viên về tầm quan 

trọng của việc quy 

hoạch trong quá 

trình xây dựng và 

phát triển một nền 

kinh tế - xã hội. Từ 

đó, sinh viên sẽ 

được tìm hiểu thêm 

công tác quy hoạch 

sẽ nằm trong giai 

đoạn nào trong quá 

trình lập, xây dựng 

và thực hiện một dự 

án; quy trình để xây 

dựng một bản quy 

hoạch phát triển 

hoàn chỉnh và mối 

quan hệ giữa quy 

hoạch phát triển 

tổng thể với các loại 

quy hoạch chi tiết 

khác như: quy 

hoạch sử dụng đất, 

quy hoạch ngành, 

quy hoạch vùng, 

quy hoạch phát triển 

kết cấu hạ tầng,…. 

Và cuối cùng, sinh 

3 32 7 6 10 30 60 KH-ĐT K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

viên có thể đọc hiểu 

bản quy hoạch, 

thậm chí có thể tạo 

dựng được kỹ năng 

xây dựng một bản 

quy hoạch phát triển 

chi tiết hoàn thiện. 

164 

Sở hữu 

và các 

thành 

phần 

kinh tế 

Cung cấp cho người 

học những những 

kiến thức cơ bản, hệ 

thống về sở hữu và 

cơ cấu kinh tế nhiều 

thành phần; các 

thành phần kinh tế 

cơ bản trong thời kỳ 

quá độ lên lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt 

Nam. Từ đó, đi sâu 

nghiên cứu, phân 

tích thực trạng, xu 

hướng vận động và 

phương hướng, giải 

pháp phát triển các 

thành phần kinh tế 

trong nền kinh tế 

Việt Nam hiện nay. 

2 20 4 6 10 30 60 KT chính trị 
K52+

K51 

165 

Tài 

chính - 

tiền tệ 

1 

Cung cấp cho người 

học kiến thức nền 

tảng và một số kỹ 

năng tư duy về lĩnh 

vực tài chính 

3 28 2 15 10 30 60 
Chung nhiều 

ngành 
K52 

166 

Tài 

chính - 

tiền tệ 

2 

Cung cấp cho người 

học kiến thức nền 

tảng và một số kỹ 

năng tư duy về lĩnh 

vực tài chính. 

3 35 4 6 10 30 60 
Tài chính + 

Ngân hàng 
K52 

167 

Tài 

chính 

công 

Hiểu cơ chế can 

thiệp của chính phủ 

can thiệp vào nền 

kinh tế; Hiểu những 

kiến thức cơ bản về 

hoạt động tài chính 

của Chính phủ và 

nắm được cách thức 

Chính phủ sử dụng 

chính sách công để 

điều tiết nền kinh 

tế; Hiểu được một 

số các phương 

pháp, công cụ phân 

tích trong lĩnh vực 

tài chính công; Hiểu 

rõ các văn bản pháp 

luật liên quan đến 

lĩnh vực tài chính 

công .AB330 

3 42 3 
 

10 30 60 Tài chính K51 

168 
Tài 

chính 

Nắm vững được 

nguyên lý căn bản 
3 30 10 5 10 30 60 

Kế toán + 

Kiểm toán + 
K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

doanh 

nghiệp 

1 

về tài chính, tiền tệ; 

Nắm vững kiến 

thức về hoạt động 

tài chính của Doanh 

nghiệp; Vận dụng 

kiến thức để lựa 

chọn dự án đầu tư, 

nguồn tài trợ trong 

doanh nghiệp và 

định giá doanh 

nghiệp 

TC + NH+ 

KH-ĐT 

169 

Tài 

chính 

doanh 

nghiệp 

2 

Cung cấp kiến thức 

chuyên sâu cho sinh 

viên về tài chính 

doanh nghiệp. Sinh 

viên sẽ được học về 

mối quan hệ giữa 

rủi ro và lợi nhuận 

và từ đó có thể ước 

lượng chính xác chi 

phí sử dụng vốn. 

Bên cạnh đó, sinh 

viên sẽ được học 

các phương pháp 

phân tích rủi ro đầu 

tư như phân tích độ 

nhạy, phân tích kịch 

bản hay phân tích 

mô phỏng. Sau đó, 

sinh viên được học 

về hành vi tài chính 

của nhà đầu tư với 

các mức hiệu quả 

khách nhau của thị 

trường để có thể 

giải tích phản ứng 

của nhà đầu tư theo 

từng tình huống 

khác nhau. Một chủ 

đề quan trọng trong 

học phần này là về 

quyền chọn thực và 

tác động của nó đến 

việc hoạch định 

ngân sách vốn. Sinh 

viên sẽ được học 

nhiều dạng quyền 

chọn thực, cách 

định giá chúng cũng 

như cách chúng tác 

động đến quá trình 

đưa ra quyết định 

của giám đốc tài 

chính 

3 36 9 
 

10 30 60 

Kế toán + 

Kiểm toán + 

TC + NH 

K51 

170 

Tài 

chính 

hành vi 

Cung cấp cho sinh 

viên những kiến 

thức chuyên sâu về 

tài chính hành vi, 

3 27 12 6 10 30 60 
Tài chính + 

Ngân hàng 
K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

những nền tảng tâm 

lý và ứng dụng của 

nó trong lĩnh vực tài 

chính, qua đó có thể 

giải thích các bất 

thường trên thị 

trường tài chính; 

hiểu biết rõ về cách 

thức con người ra 

các quyết định tài 

chính và tác động 

của họ lên thị 

trường và những tác 

động có thể có đối 

với nhà đầu tư, 

doanh nghiệp và thị 

trường. 

171 

Tài 

chính 

quốc tế 

Giới thiệu cho sinh 

viên các kiến thức 

về tài chính trong 

bối cảnh quốc tế. 

Việc hoàn thành 

khóa học có thể 

giúp sinh viên tiếp 

cận các cơ hội việc 

làm như nhà phân 

tích thị trường 

ngoại hối, nhà môi 

giới chứng khoán 

hay lập kế hoạch tài 

chính quốc tế… 

Sinh viên sẽ được 

tìm hiểu lịch sử của 

thị trường tài chính 

quốc tế và các hệ 

thống tỉ giá hối đoái 

cùng với các cơ chế 

tạo nên sự biến 

động không ngừng 

của tỉ giá, các cách 

tính tỉ giá. Mối quan 

hệ giữa các biến số 

kinh tế vĩ mô như 

lạm phát, lãi suất, 

sức mua của tiền 

cũng được trình bày 

trong môn học này. 

Quan trọng hơn, 

mục tiêu môn học 

nhằm giúp sinh viên 

biết cách vận dụng 

các công cụ phái 

sinh nhằm bảo hiểm 

rủi ro tỷ giá cho 

doanh nghiệp. 

Ngoài ra, sinh viên 

cũng sẽ nắm được 

một số kiến thức cơ 

3 32 13 
 

10 30 60 

Kiểm toán + 

Tài chính= 

Ngân hàng 

K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

bản về thị trường 

vốn quốc tế, cán cân 

thanh toán và hoạt 

động của các công 

ty đa quốc gia. 

172 

Tâm lý 

học đại 

cương 

Cung cấp cho sinh 

viên những kiên 

thức cơ bản về tâm 

lý người, trên cơ sở 

đó giúp sinh viên có 

hướng vận dụng các 

kiên thức đã học 

vào đời sống và 

công tác sau này 

của bản thân 

2 20 
 

10 10 20 70 
Chung nhiều 

ngành 
K53 

173 

Thẩm 

định dự 

án 

Trang bị những kiến 

thức của quá trình 

tổ chức, phân cấp 

và các nội dung cần 

thiết để thẩm định 

DADT nhằm giúp 

cho người lập dự án 

đề cập đúng nội 

dung cần thiết và 

nắm được yêu cầu 

của quá trình thẩm 

định 

2 25 3 2 10 30 60 KH-ĐT K51 

174 

Thẩm 

định tài 

chính 

dự án 

Trang bị cho sinh 

viên và các nhà 

quản lý của doanh 

nghiệp những kiến 

thức và kỹ năng cần 

thiết về thẩm định 

tài chính dự án để 

họ có thể áp dụng 

trong việc đánh giá 

và lựa chọn các dự 

án đầu tư của doanh 

nghiệp 

3 26 15 4 10 30 60 Tài chính K51 

175 

Thẩm 

định 

tín 

dụng 

ngân 

hàng 

phát triển khả năng 

của người học trong 

việc xây dựng, phân 

tích, đánh giá 

nguyên nhân, nhu 

cầu vay vốn để tổ 

chức cấp tín dụng 

phù hợp với doanh 

nghiệp. Học phần 

này đề cập đầy đủ 

về nguyên nhân, 

nhu cầu vay vốn; 

các hình thức và nội 

dung tổ chức cấp tín 

dụng cho khách 

hàng doanh nghiệp 

phù hợp với mục 

tiêu, chính sách và 

điều kiện của ngân 

3 30 7 8 10 30 60 Ngân hàng K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

hàng thương mại 

176 

Thanh 

toán 

quốc tế 

Cung cấp cho người 

học kiến thức căn 

bản, một số kỹ năng 

về hoạt động thanh 

toán quốc tế. 

2 22 4 4 10 30 60 
Tài chính + 

Ngân hàng 
K51 

177 

Thị 

trường 

chứng 

khoán 

Học phần này nhằm 

cung cấp kiến thức 

cơ bản về thị trường 

chứng khoán và các 

kỹ năng giao dịch 

mua bán chứng 

khoán trên thị 

trường chứng 

khoán. 

3 35 6 4 10 30 60 
Tài chính + 

Ngân hàng 
K51 

178 

Thống 

kê chất 

lượng 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến 

thức cơ bản và có 

hệ thống về thống 

kê chất lượng, phân 

biệt rõ hơn Thống 

kê chất lượng phục 

vụ cho quản lý nhà 

nước về chất lượng 

và thống kê chất 

lượng phục vụ công 

tác quản trị chất 

lượng. Vận dụng 

các phương pháp 

thống kê kinh tế để 

phân tích, đánh giá 

chất lượng sản 

phẩm… 

2 19 8 3 10 20 70 TKKD K51 

179 

Thống 

kê đầu 

tư và 

xây 

dựng 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến 

thức cơ bản và có 

hệ thống về thống 

kê các hoạt động 

đầu tư; kết quả và 

hiệu quả đầu tư; 

thiết kế - dự toán 

trong xây dựng; 

thống kê vốn lao 

động, chi phí, lợi 

nhuận của các 

doanh nghiệp xây 

lắp… 

2 20 8 2 10 20 70 TKKD K51 

180 

Thống 

kê du 

lịch 

Cung cấp cho sinh 

viên kiến thức, năng 

lực và kỹ năng phân 

tích thống kê trong 

lĩnh vực du lịch. 

Kết thúc khóa học 

này, sinh viên có 

thể nắm vững và 

vận dụng các kiến 

thức thống kê trong 

lĩnh vực du lịch để 

2 23 4 3 10 30 60 TKKD K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

thực hiện quá trình 

nghiên cứu trong 

lĩnh vực này như: 

xác định mục tiêu 

nghiên cứu, tổ chức 

thu thập thông tin, 

tổng hợp thông tin, 

phân tích và trình 

bày báo cáo nghiên 

cứu. Ngoài ra, trong 

suốt quá trình học, 

sinh viên sẽ được 

tham gia thảo luận, 

làm việc theo nhóm, 

báo cáo chuyên đề 

và làm bài tập để 

rèn luyện kỹ năng 

liên quan đến môn 

học. 

181 

Thống 

kê kinh 

doanh 

1 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến 

thức cơ bản và có 

hệ thống về các 

phương pháp/công 

cụ thống kê ứng 

dụng trong quá trình 

sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp 

3 23 10 12 10 30 60 

QTKD + 

QTNL + 

KDTM + 

Marketing + 

TKKD + Kiểm 

toán + TMĐT 

K52 

182 

Thống 

kê kinh 

doanh 

2 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến 

thức cơ bản và có 

hệ thống về thống 

kê kinh doanh, như 

phương pháp thống 

kê các yếu tố nguồn 

lực liên quan đến 

đầu vào của đơn vị 

cơ sở (lao động, 

vốn, tài sản), giải 

quyết những vấn đề 

tồn đọng trong các 

khâu của quá trình 

tái sản xuất và 

phương pháp phân 

tích hoạt động tài 

chính của đơn vị cơ 

sở. 

3 27 10 8 10 30 60 TKKD K51 

183 

Thống 

kê kinh 

tế 

Giúp sinh viên nắm 

bắt được các nội 

dung của thống  kê 

kinh tế trên bình 

diện vĩ mô, bao 

gồm thống kê nền 

kinh tế và ngành 

kinh tế. nắm bắt 

được vai trò của 

thống kê kinh tế đối 

với nền kinh tế quốc 

3 25 10 10 10 30 60 TKKD K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

dân; Xây dựng và 

hình thành kỹ năng 

xử lý thông tin, 

phân tích thông tin 

kinh tế xã hội vĩ 

mô, phân tích và 

hoạch định các vấn 

đề phát triển kinh tế 

xã hội như GDP, 

lạm phát, cán cân 

thanh toán, đầu tư, 

tín dụng,nợ nước 

ngoài. 

184 

Thống 

kê môi 

trường 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến 

thức cơ bản và có 

hệ thống về lý 

thuyết thống kê, 

cũng như thống kê 

môi trường. Sinh 

viên có khả năng 

vận dụng các 

phương pháp thống 

kê kinh tế để phân 

tích, đánh giá bản 

chất và tính quy luật 

của các hiện tượng 

kinh tế xã hội trong 

lĩnh vực môi trường 

về mặt lượng bằng 

cách sử dụng một 

số phần mềm thống 

kê như Eview, 

SPSS. 

2 20 4 6 10 30 60 TKKD K51 

185 

Thống 

kê 

nhân 

lực 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến 

thức cơ bản và có 

hệ thống về thống 

kê nhân lực, phân 

biệt rõ hơn thống kê 

nhân lực phục vụ 

cho quản lý nhà 

nước và thống kê 

nhân lực phục vụ tổ 

chức, quản lý lao 

động 

3 30 8 7 10 20 70 TKKD K51 

186 

Thống 

kê 

nông 

nghiệp 

Cung cấp cho sinh 

viên các kiến thức 

cơ bản và có hệ 

thống về thống kê 

ngành nông nghiệp; 

Tính toán thành 

thạo các chỉ tiêu 

thống kê thông 

dụng trong ngành 

nông nghiệp hiện 

nay. 

2 24 6 
 

10 20 70 KTNN K51 

187 Thống Nhằm trang bị 2 20 10 
 

10 20 70 TKKD K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

kê tài 

chính 

 

 

 

 

 

những kiến thức, kỹ 

năng cơ bản và có 

hệ thống cho sinh 

viên chuyên ngành 

thống kê kinh doanh 

về thu thập, tổng 

hợp và phân tích 

thông tin tài chính 

doanh nghiệp; 

Thống kê các thể 

chế tài chính; thống 

kê thị trường tài 

chính. 

188 

Thống 

kê thị 

trường 

hàng 

hoá và 

dịch vụ 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến 

thức cơ bản và có 

hệ thống về thống 

kê thị trường hàng 

hóa dịch vụ. 

2 18 6 6 10 20 70 TKKD K51 

189 

Thống 

kê 

trong 

nghiên 

cứu thị 

trường 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến 

thức cơ bản và có 

hệ thống về thống 

kê ứng dụng trong 

nghiên cứu thị 

trường như cách xác 

định vấn đề nghiên 

cứu, lập kế hoạch 

nghiên cứu; thiết kế 

bảng hỏi; thiết kế 

thang đo; các 

phương pháp thu 

thập thông tin cũng 

như các công cụ xử 

lý dữ liệu, trình bày 

dữ liệu thu thập. 

3 32 5 8 10 30 60 TKKD K51 

190 

Thu 

hút và 

tuyển 

chọn 

nguồn 

nhân 

lực 

cung cấp những 

khái niệm và 

nguyên tắc cơ bản 

về công tác hoạch 

định, tuyển mộ và 

tuyển chọn nguồn 

nhân lực trong 

doanh nghiệp và 

vận dụng các nội 

dung chính trong 

môn học vào điều 

kiện cụ thể của các 

doanh nghiệp ở Việt 

Nam. Học phần sẽ 

cung cấp cho sinh 

viên các kiến thức 

về hoạch định nhân 

sự, chức năng tuyển 

dụng, chính sách và 

quy trình tuyển 

dụng nhân sự, các 

kỹ thuật đánh giá và 

2 20 5 5 10 30 60 QTNL K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

lựa chọn nhân sự 

cũng như cách thức, 

chương trình giúp 

đỡ, hướng dẫn nhân 

viên hội nhập vào 

môi trường làm việc 

mới. Ngoài ra, học 

phần còn trang bị 

cho người học kỹ 

năng thực hành một 

số nội dung cơ bản 

của môn học trên cơ 

sở sử dụng các tình 

huống thực tế của 

các tổ chức, doanh 

nghiệp Việt Nam và 

trên thế giới. 

191 

Thuế 

và Kế 

toán 

thuế 1 

Cung cấp kiến thức 

cơ bản về các  luật 

thuế thuộc thuế gián 

thu của Việt Nam 

và một số kỹ năng 

về nghiệp vụ kế 

toán thuế liên quan 

đến các sắc thuế 

trên 

3 32 11 2 10 30 60 
Kế toán + 

Kiểm toán 

K51+

K52 

192 

Thuế 

và Kế 

toán 

thuế 2 

Cung cấp kiến thức 

cơ bản về một số 

luật thuế thuộc loại 

thuế trực thu bao 

gồm thuế thu nhập 

doanh nghiệp, thuế 

thu nhập cá nhân, 

thuế môn bài và 

thuế tài nguyên của 

Việt Nam và một số 

kỹ năng về nghiệp 

vụ kế toán thuế của 

các sắc thuế trên 

3 31 14 0 10 30 60 
Kế toán + 

Kiểm toán 

K51+

K52 

193 

Thươn

g mại 

điện tử 

căn 

bản 

Cung cấp cho người 

học nền tảng kiến 

thức cơ bản nhất 

của Thương mại 

điện tử (TMĐT) và 

giúp người học 

nhận biết được hoạt 

động kinh doanh 

chịu ảnh hưởng như 

thế nào bởi công 

nghệ thông tin và 

Internet 

3 30 9 6 10 30 60 

QTKD; KD 

Thương mại+ 

TMĐT + KH-

ĐT 

K52 

194 

Thươn

g mại 

nông 

sản 

quốc tế 

Trang bị cho SV 

kiến thức về Cung, 

Cầu; Lợi thế tuyệt 

đối và lợi thế cạnh 

tranh; Chi phí cơ 

hội và lợi thế cạnh 

tranh; Nguyên lý 

3 30 10 5 10 20 70 KDNN K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

của trao đổi thương 

mại và ứng dụng 

trong thương mại 

quốc tế 

195 

Thươn

g mại 

và môi 

trường 

Học phần này nhằm 

cung cấp cho các 

sinh viên những 

kiến thức cơ bản về 

các vấn đề môi 

trường có liên quan 

đến thương mại, 

bao gồm: mối quan 

hệ giữa thương mại 

và môi trường, ảnh 

hưởng của thương 

mại đến môi trường, 

cung cấp thông tin 

về quản lý quốc tế, 

luật thương mại 

quốc tế, mối quan 

hệ giữa chính sách 

và pháp luật và các 

thỏa thuận quốc tế, 

theo vùng và song 

phương. Học phần 

này còn cung cấp 

cho sinh viên các 

kiến thức về những 

vấn đề môi trường 

bị ảnh hưởng trực 

tiếp/gián tiếp bởi 

thương mại thông 

qua các bài tập 

nhóm mà giáo viên 

đưa ra. 

2 22 4 4 10 30 60 
KTNN+TN-

MT 
K52 

196 

Tiếng 

Anh 

chuyên 

ngành 

thống 

kê 

Nhằm đáp ứng các 

nhu cầu của người 

học trong môi 

trường làm việc và 

học tập cụ thể của 

ngành. Học phần 

tập trung vào những 

vấn đề lý thuyết và 

thực hành trong lĩnh 

vực thống kê (TK) 

như: Khái niệm cơ 

bản về TK, các 

phương pháp tổng 

hợp và phân tích dữ 

liệu, kỹ năng đọc và 

biểu đạt kết quả 

phân tích dữ liệu 

v.v. Trong học phần 

này, sinh viên cũng 

được khuyến khích 

sử dụng các kiến 

thức và kỹ năng 

chuyên môn đã học 

2 18 12 
 

10 20 70 TKKD K52 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

trước đó từ các môn 

chuyên ngành TK 

bằng Tiếng Việt để 

thực hành bằng 

Tiếng Anh trong 

quá trình học theo 

hướng tích hợp. 

197 

Tin 

học 

ứng 

dụng 

Cung cấp cho sinh 

viên những kiến 

thức cơ bản và toàn 

diện về máy tính 

điện tử, hệ điều 

hành Windows, các 

phần mềm hỗ trợ 

các công việc hằng 

ngày như Microsoft 

Word, Microsoft 

Excel nằm trong bộ 

Microsoft Office, 

những kiến thức 

tổng quan về mạng 

Internet. Sau khi 

hoàn thành học 

phần “Tin học Ứng 

dụng”, sinh viên sẽ 

có đủ những kiến 

thức cần thiết để 

theo học những học 

phần tiếp theo 

3 21 15 9 10 40 50 
Chung nhiều 

ngành 
K53 

198 

Tin 

học 

ứng 

dụng 

nâng 

cao 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến 

thức nâng cao về 

bảng tính điện tử 

Excel nhằm giúp 

sinh viên biết cách 

giải quyết các bài 

toán cụ thể trong 

lĩnh vực kinh tế 

kinh tế nói chung và 

hệ thống thông tin 

quản lý nói riêng 

trên cơ sở sử dụng 

bảng tính điện tử 

Excel. Các bài toán 

bao gồm nhiều lĩnh 

vực: tài chính, phân 

tích và dự báo, quản 

trị cơ sở dữ liệu... sẽ 

được giải quyết 

thông qua việc sử 

dụng các hàm nâng 

cao, chuyên sâu đến 

từng lĩnh vực được 

hỗ trợ bởi Excel. 

2 10 8 12 10 20 70 Tin học K51 

199 

Tổ 

chức 

lao 

động 

Cung cấp những 

khái niệm, mục tiêu 

và nguyên tắc cơ 

bản về phương pháp 

4 37 15 8 10 30 60 QTNL K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

xây dựng định mức 

và công tác tổ chức 

lao động cho nhân 

viên trong một 

doanh nghiệp. Bên 

cạnh đó, người  học 

có thể nắm rõ hơn 

về các tiêu chuẩn, 

quy trình và các 

phương pháp để tổ 

chức lao động một 

cách khoa học và 

hợp lý. Ngoài ra, 

học phần Tổ chức 

lao động khoa học 

còn trang bị cho 

người học kỹ năng 

thực hành một số 

nội dung cơ bản của 

môn học trên cơ sở 

sử dụng các tình 

huống thực tế của 

các tổ chức, doanh 

nghiệp Việt Nam và 

trên thế giới. 

200 
Toán 

rời rạc 

Cung cấp cho sinh 

viên ngành Tin học 

kinh tế kiến thức 

nền tảng về Toán 

rời rạc, một lĩnh 

vực nghiên cứu và 

xử lý các đối tượng 

rời rạc. Mục tiêu 

của học phần là 

mang lại những 

khái niệm cơ bản về 

toán học rời rạc đến 

người học, giúp 

người học phát triển 

các kỹ thuật, tư duy 

về toán rời rạc và 

biết cách ứng dụng 

vào các vấn đề thực 

tế đặc biệt là giải 

quyết các bài toán 

hiện đại thuộc 

ngành Khoa học 

máy tính. Từ đó, 

người học có cơ sở 

để tiếp tục học các 

môn chuyên sâu 

hơn về sau của 

chuyên ngành Tin 

học kinh tế. 

3 26 19 
 

10 20 70 Tin học K53 

201 

Toán 

tài 

chính 

Cung cấp cho người 

học một số khái 

niệm cơ bản trong 

toán tài chính, một 

3 30 11 4 10 30 60 
Tài chính + 

Ngân hàng 
K52 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

số công cụ và kỹ 

thuật tính toán để 

giải quyết các vấn 

đề tài chính có đòi 

hỏi kiến thức về 

toán tài chính. 

202 

Toán 

ứng 

dụng 

trong 

kinh tế 

Cung cấp cho sinh 

viên kiến thức cơ 

bản về các công cụ 

toán học và ứng 

dụng của các công 

cụ này trong lĩnh 

vực kinh tế và kinh 

doanh. Các nội 

dung cơ bản của 

học phần bao gồm: 

hàm số, dãy số, 

chuỗi số, ma trận, 

hệ phương trình, hệ 

bất phương trình, vi 

phân, tích phân, 

phương trình vi 

phân, phương trình 

sai phân và một số 

ứng dụng trong kinh 

doanh và kinh tế. 

Ngoài ra, sinh viên 

sẽ được trang bị 

thêm kiến thức và 

kỹ năng về máy tính 

và phần mềm nhằm 

hỗ trợ cho việc phân 

tích và giải quyết 

một số bài toán cụ 

thể 

3 35 10 
 

10 40 50 
Chung nhiều 

ngành 
K53 

203 

Triết 

học 

Mác - 

Lênin 

Cung cấp cho sinh 

viên kiến thức cơ 

bản về các công cụ 

toán học và ứng 

dụng của các công 

cụ này trong lĩnh 

vực kinh tế và kinh 

doanh. Các nội 

dung cơ bản của 

học phần bao gồm: 

hàm số, dãy số, 

chuỗi số, ma trận, 

hệ phương trình, hệ 

bất phương trình, vi 

phân, tích phân, 

phương trình vi 

phân, phương trình 

sai phân và một số 

ứng dụng trong kinh 

doanh và kinh tế. 

Ngoài ra, sinh viên 

sẽ được trang bị 

thêm kiến thức và 

3 25 10 10 10 30 60 
Chung nhiều 

ngành 
K53 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

kỹ năng về máy tính 

và phần mềm nhằm 

hỗ trợ cho việc phân 

tích và giải quyết 

một số bài toán cụ 

thể 

204 

Triết 

học 

Mác - 

Lênin 

KTCT 

Khái quát về nguồn 

gốc, bản chất của 

triết học; sự hình 

thành, phát triểnvà 

vai trò của triết học 

Mác – Lênin trong 

đời sống xã hội. 

Quan điểm duy vật 

biện chứng về vật 

chất, ý thức; các 

nguyên lý, các quy 

luật, các cặp phạm 

trù; bản chất của 

nhận thức, thực tiễn 

và vai trò của thực 

tiễn đối với nhận 

thức. Quan điểm 

duy vật lịch sử về 

sự tồn tại, vận động, 

phát triển của các 

hình thái kinh tế - 

xã hội trong lịch sử; 

về nguồn gốc, bản 

chất giai cấp, đấu 

tranh giai cấp, dân 

tộc, nhà nước, cách 

mạng xã hội, ý thức 

xã hội và con 

người. 

4 35 10 15 10 30 60 KT chính trị K53 

205 

Truyền 

thông 

marketi

ng tích 

hợp 

(IMC) 

Trang bị cho sinh 

viên kiến thức về 

truyền thông 

marketing tích hợp, 

và các công cụ của 

truyền thông tích 

hợp trong các hoạt 

động truyền thông 

marketing hiện nay 

3 30 5 10 10 30 60 Marketing K51 

206 

Tư 

tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Góp phần bổ sung 

thêm kiến thức về 

tư tưởng Hồ Chí 

Minh cho sinh viên 

2 21 4 5 10 30 60 
Chung nhiều 

ngành 
K52 

207 

Tư 

tưởng 

kinh tế 

Hồ Chí 

Minh 

Nghiên cứu, học tập 

chuyên đề Tư tưởng 

kinh tế Hồ Chí 

Minh giúp cho sinh 

viên hiểu một cách 

đầy đủ, có hệ thống 

và nâng cao trình độ 

nhận thức những 

nội dung cơ bản 

trong học phần Tư 

2 21 4 5 10 30 60 KT chính trị K51 



TT 
MÔN 

HỌC 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh 

giá sinh viên 
Ngành/ 

Chuyên 

ngành ĐT 

Khóa 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Quá 

trình 

Thi 

KT 

học 

phần 

tưởng Hồ Chí Minh 

đặc biệt là những 

vấn đề kinh tế 

208 

Xã hội 

học đại 

cương 

Học xong môn này 

sinh viên cần nắm 

được những nội 

dung chủ yếu của 

môn học thông qua 

việc nắm vững 

những kiến thức đại 

cương về xã hội 

học, nắm được 

những kỹ năng cơ 

bản về các phương 

pháp thu thập và xử 

lí thông tin 

2 21 3 6 10 20 70 
Chung nhiều 

ngành 
K53 

 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên 

soạn. 

STT 
               

    u 
               

          
   n 

Kế hoạch soạn 

thảo giáo trình, 

tài liệu tham 

khảo (kể cả 

giáo trình điện 

tử) 

1 
              
      

                                        
                                            
                                 
                                  
P  ơ   

2018 

  

2 
              
      

                                               
                                              
      ơ                                       
                                       
               ơ   

2020 

  

3                    
Giáo trình nguyên lý thống kê kinh 

tế/Hoàng Hữu Hòa, Hồ Minh Toàn. 
2018 

  

4                    
Giáo trình kế toán quản trị / Trịnh Văn 

Sơn, Hồ Phan Minh Đức. 
2016 

  

5                    
Giáo trình Quản trị chiến lược / Nguyễn 

Khắc Hoàn, Lê Thị Ngọc Anh, Nguyễn 

Thị Ngọc Nhung. 

2015 

  

6                    
Giáo trình marketing căn bản / Nguyễn 

Văn Phát, Nguyễn Thị Minh Hòa. 
2015 

  

7                    
Giáo trình quản trị kinh doanh nông 

nghiệp / Phùng Thị Hồng Hà(ch.b.), 

Phan Văn Hòa, Hoàng Triệu Huy. 

2015 

  

8                    
Giáo trình quản trị marketing / Nguyễn 

Thị Minh Hòa, Lê Quang Trực, Phạm 

Thị Thanh Thủy. 

2015 

  



STT 
               

    u 
               

          
   n 

Kế hoạch soạn 

thảo giáo trình, 

tài liệu tham 

khảo (kể cả 

giáo trình điện 

tử) 

9                    
Giáo trình quản trị nhân lực / Nguyễn 

Tài Phúc, Bùi Văn Chiêm. 
2014 

  

10                    
Giáo trình kinh tế học vi mô / Trần Văn 

Hòa, Nguyễn Lê Hiệp, Phan Thị Nữ. 
2012 

  

11                    

Giáo trình hộ nông dân phương pháp 

lập kế hoạch sản xuất kinh doanh / Bùi 

Dũng Thể, Mai Văn Xuân, Bùi Đức 

Tính, Phan Văn Hòa. 

2010 

  

12                    
Giáo trình marketing và phân tích chuỗi 

cung trong nông nghiệp / Mai Văn 

Xuân, Bùi Dũng Thể, Bùi Đức Tính. 

2010 

  

13                    
Giáo trình phân tích kinh tế nông hộ / 

Mai Văn Xuân, Bùi Dũng Thể, Bùi Đức 

Tính. 

2010 

  

14                    
Giáo trình phân tích kinh tế và lập kế 

hoạch sản xuất kinh doanh cho nông hộ/ 

Mai Văn Xuân, Bùi Dũng Thể. 

2010 

  

15                    

Giáo trình thiết kế khóa học và phương 

pháp tập huấn cho nông dân/ Bùi Dũng 

Thể, Mai Văn Xuân, Bùi Đức Tính, 

Phan Văn Hòa. 

2010 

  

16                    
Giáo trình phân tích hoạt động kinh 

doanh / Trịnh Văn Sơn, Đào Nguyên 

Phi. 

2009 

  

17                    
Giáo trình quản trị doanh nghiệp / 

Nguyễn Khắc Hoàn. 
2009 

  

18                    
Giáo trình quản trị học / Nguyễn Tài 

Phúc, Hoàng Quang Thành. 
2009 

  

19                    

Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế 

: Dành cho sinh viên Đại học và học 

viên Cao học ngành Kinh tế chính trị / 

Hà Xuân Vấn, Lê Đình Vui. 

2008 

  

20                    
Giáo trình nguyên lý kế toán / Phan Thị 

Minh Lý, Hà Diệu Thương, Nguyễn Thị 

Thanh Huyền. 

2008 

  

21                    
Giáo trình thống kê doanh nghiệp / 

Hoàng Hữu Hoà. 
2008 

  

22                    
Cơ sở phát triển nông thôn theo vùng 

khu vực miền Trung Việt nam / Nguyễn 

Văn Phát, Thái Thanh Hà. 

2007 

  

23                    
Giáo trình Kế toán hành chính sự 

nghiệp / Phan Đình Ngân. 
2007 

  

24                    
Giáo trình kế toán ngân hàng / Lê Thị 

Kim Liên. 
2007 

  

25                    
Giáo trình kế toán tài chính 1 / Phan 

Đinh Ngân, Hồ Phan Minh Đức. 
2007 

  



STT 
               

    u 
               

          
   n 

Kế hoạch soạn 

thảo giáo trình, 

tài liệu tham 

khảo (kể cả 

giáo trình điện 

tử) 

26                    
Giáo trình phân tích kinh doanh / Trịnh 

Văn Sơn. 
2007 

  

27                    
Giáo trình quản trị sản xuất và tác 

nghiệp / Phùng Thị Hồng Hà, Thái 

Thanh Hà, Hoàng Trọng Hùng. 

2007 

  

28                    
Lý thuyết thống kê/ Mai Văn Xuân, 

Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Hữu Hòa 
1997 

  
 

E. Công khai thông tin đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 
http://khaothi.hce.edu.vn//upload/file/khaothi/ok/Bacongkhai2019-

2020/CK%20thong%20tin%20do%20an,%20khoa%20luan,%20luan%20van,%20luan%20an%2

0TN.pdf 

 

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh 

nghiệp 

STT 
Tên đơn vị đặt 

hàng đào tạo 
Số lượng 

Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Kết quả đào tạo 

1           

2           

 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội 

thảo khoa học 
Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

1 

Hội thảo về tập huấn Khởi 

nghiệp (ToT1) cho giảng 

viên nguồn 

02/2019 

Khoa QTKD, 

Trường Đại học 

Kinh tế 

 

2 

Hội thảo khoa học quốc tế 

& Triển lãm chào mừng 

50 năm thành lập Trường 

Đại học Kinh tế, Đại học 

Huế 

04/2019 

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Huế 

150 

3 

Hội thảo Quốc gia “Phát 

triển Kinh tế - Xã hội 

vùng Tây Nguyên” lần 3 

năm 2019 

06/2019 

Phân hiệu Đại học 

Đà Nẵng tại Kon 

Tum 

100 

4 

Tọa đàm khoa học quốc 

gia “Sự cần thiết của việc 

áp dụng mô hình cân bằng 

tổng thể và các phương 

pháp phù hợp để đánh giá, 

08/2019 

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Huế 

50 

http://khaothi.hce.edu.vn/upload/file/khaothi/ok/Bacongkhai2019-2020/CK%20thong%20tin%20do%20an,%20khoa%20luan,%20luan%20van,%20luan%20an%20TN.pdf
http://khaothi.hce.edu.vn/upload/file/khaothi/ok/Bacongkhai2019-2020/CK%20thong%20tin%20do%20an,%20khoa%20luan,%20luan%20van,%20luan%20an%20TN.pdf
http://khaothi.hce.edu.vn/upload/file/khaothi/ok/Bacongkhai2019-2020/CK%20thong%20tin%20do%20an,%20khoa%20luan,%20luan%20van,%20luan%20an%20TN.pdf


dự báo tác động của các 

hiệp định thương mại tự 

do thế hệ mới đến cơ cấu 

kinh tế giai đoạn 2017 – 

2025 và xác định các 

ngành có lợi thế phát triển 

trong cơ cấu kinh tế của 

Việt Nam”  

5 

Hội thảo khoa học quốc tế 

“Khởi nghiệm và sáng tạo 

– Cơ hội và thách thức đối 

với doanh nghiệp Việt 

Nam”  

09/2019 

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Huế 

150 

6 

Hội thảo quốc tế dành cho 

các nhà khoa học trẻ khối 

kinh tế và kinh doanh 

năm 2019 (ICYREB 

2019) 

12/2019 

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Huế 

150 

 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản 

xuất thử và tư vấn 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc 

tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

Cấp Bộ, Tỉnh, Nafosted 

1 

Đánh giá tác động của 

các sự kiện thời tiết cực 

đoan đến sức khỏe con 

người và gánh nặng kinh 

tế của nó: Một phân tích 

đa ngành ở duyên hải 

miền Trung Việt Nam 

Nguyễn Đức 

Kiên 
 

2020-

2021 
  

2 

Chính sách đối ngoại của 

các nước Châu Á qua các 

hiệp định đa phương của 

Liên hiệp quốc 

Lê Thị Quỳnh 

Liên 
 

2020-

2021 
791 

-          01 Cơ sở dữ liệu của 

hơn 500 hiệp định đa phương 

của Liên Hiệp Quốc về một 

loạt các vấn đề chính trị thế 

giới, được quản lý số hóa và 

được tổ chức tốt bằng việc sử 

dụng phần mềm quản lý cơ 

sở dữ liệu và công cụ thống 

kê. Cơ sở dữ liệu này có thể 

được xem như là một nguồn 

dữ liệu đáng tin cậy cho 

nhiều nghiên cứu về sau liên 

quan đến chính sách đối 

ngoại và quan hệ quốc tế 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc 

tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

giữa các quốc gia. 

-          01 Bài báo thuộc Danh 

mục tạp chí ISI uy tín do Quỹ 

ban hành 

-          01 Bài báo thuộc Danh 

mục tạp chí quốc tế uy tín do 

Quỹ ban hành 

-          01 Bài báo đăng trên 

tạp chí chuyên ngành trong 

nước thuộc Danh mục tạp chí 

Quốc gia uy tín do Quỹ ban 

hành 

3 

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

kết quả nghề nghiệp, ý 

định rời bỏ tổ chức và ý 

định quay trở lại nước 

ngoài sinh sống của những 

người đã từng học tập và 

làm việc ở nước ngoài 

Hồ Thị Thúy 

Nga 
 

2020-

2021 
735  

Cấp Đại học Huế 

1 Nghiên cứu mức độ công 

bố thông tin tự nguyện 

trong báo cáo thường niên 

của các ngân hàng thương 

mại Việt Nam 

Nguyễn Ngọc 

Thủy 

 
01/2019-

12/2020 
80 

1.Sản phẩm khoa học: 02 

bài báo 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ; 01 khóa luận 

3. Sản phẩm khác: 01 bản 

kiến nghị 

2 Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp du 

lịch Thừa Thiên Huế 

Nguyễn Tài 

Phúc 

 

01/2019-

12/2020 

80 11. Sản phẩm khoa học: 

02 bài báo 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ; 01 khóa luận 

3 Tác động của di cư đến 

nghèo đa chiều tại Việt 

Nam. 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
 

01/2019-

12/2020 

80 1.Sản phẩm khoa học: 02 

bài báo 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ; 01 khóa luận;  

3. 01 chuyên khảo 

4 Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến thu hút đầu tư 

vào các khu công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp ở tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

Trần Văn Hòa 

 

01/2019-

12/2020 

80 1. Sản phẩm khoa học: 02 

bài báo 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ; 01 khóa luận 

5 Nghiên cứu và đề xuất giải 

pháp hoạch định tài 

nguyên doanh nghiệp trên 

nền tảng điện toán đám 

Lê Thị Quỳnh 

Liên 
 

01/2019-

12/2020 

80 1. Sản phẩm khoa học: 03 

bài báo 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc 

tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

mây cho các doanh nghiệp 

ngành may Việt Nam- Thử 

nghiệm tại Công ty Cổ 

phần May và Thương mại 

Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. 

6 Nghiên cứu chất lượng 

dịch vụ y tế tại các bệnh 

viện ở thành phố Huế. 

Phan Thị Kim 

Tuyến 
 

01/2019-

12/2020 

80 1. Sản phẩm khoa học: 02 

bài báo 

2. Sản phẩm khác: 01 

Demo giải pháp hoạch 

định.  

7 Nghiên cứu phát triển sản 

phẩm thủ công mỹ nghệ 

gắn với phát triển du lịch 

bền vững tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

Phan  Văn 

Hòa 

 

01/2019-

12/2020 

80 1.Sản phẩm khoa học: 02 

bài báo 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ 

3. Sản phẩm khác: 01 bản 

kiến nghị 

8 Nghiên cứu chuỗi giá trị 

một số nông sản chủ yếu 

của các hộ nông dân tại 

huyện Hướng Hóa, tỉnh 

Quảng Trị. 

Dương Thị 

Tuyên 

 

01/2019-

12/2020 

80 1.Sản phẩm khoa học: 02 

bài báo 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ 

3. Sản phẩm khác: 01 bản 

kiến nghị 

9 

 

Ước lượng tốc độ tăng 

trưởng kinh tế trong dài 

hạn của tỉnh Thừa Thiên 

Huế bằng mô hình Solow 

mở rộng. 

Nguyễn Hải 

Yến 

 

01/2019-

12/2020 

80 1. Sản phẩm khoa học: 02 

bài báo 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

khóa luận 

10 Nghiên cứu xu hướng 

chuyển đổi nghề của lao 

động nông nghiệp tỉnh 

Quảng Bình. 

Nguyễn Việt 

Anh 

 

01/2019-

12/2020 

80 1. Sản phẩm khoa học: 02 

bài báo 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ 

3. Sản phẩm khác:01 bản 

kiến nghị 

11 Chiến lược quản lý rủi ro 

thị trường nông sản và tác 

động đến sinh kế hộ sản 

xuất nhỏ: Trường hợp 

nghiên cứu các hộ nuôi 

tôm ở tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

Nguyễn Đức 

Kiên 

 

01/2019-

12/2020 

80 1. Sản phẩm khoa học: 02 

bài báo 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ 

3. Sản phẩm khác: 01 bản 

kiến nghị 

12 Nghiên cứu nhận thức và 

hành vi của người tiêu 

dùng ở thành phố huế đối 

với thực phẩm hữu cơ. 

Nguyễn Thị 

Thúy Đạt 

 

01/2019-

12/2020 

80 1. Sản phẩm khoa học: 02 

bài báo 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ 

3. Sản phẩm khác: 500 tờ 

nội dung thông tin về sản 

phẩm hữu cơ..; 01 Chuyên 

đề nghiên cứu 

13 Xây dựng mô hình kết hợp 

giữa Thẻ điểm cân bằng và 

Phân tích bao dữ liệu để đo 

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền  

01/2019-

12/2020 

80 1. Sản phẩm khoa học: 02 

bài báo 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc 

tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

lường hiệu quả của các 

ngân hàng thương mại trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

14 Nghiên cứu giải pháp phát 

triển mô hình sản xuất rau 

an toàn theo chuỗi giá trị 

gắn với thương hiệu tại 

huyện A Lưới, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

Nguyễn 

Quang Phục 

 

01/2019-

12/2020 

80 1. Sản phẩm khoa học: 02 

bài báo 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ 

15 Nghiên cứu ý định và hành 

vi tiêu dùng xanh của 

người dân thành phố Huế. 

Ngô Minh 

Tâm  

01/2019-

12/2020 

80 1. Sản phẩm khoa học: 02 

bài báo 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ 

16 

Nghiên cứu sự ảnh hưởng 

của cơ chế quản trị công ty 

và mức độ công bố trách 

nhiệm xã hội đến kết quả 

kinh doanh của các công ty 

niêm yết Việt Nam. 

Nguyễn 

Quốc Tú 

 

01/2019-

12/2020 

80 1. Sản phẩm khoa học: 03 

bài báo 

2. Sản phẩm khác: Tái liệu 

hướng dẫn về mô hình đo 

lường. 

17 

Sử dụng phương pháp khác 

biệt kép (DID) để đánh giá 

tác động của Dự án cải 

thiện môi trường nước 

thành phố Huế đối với 

người dân 

Trần Thị 

Giang 

 

01/2019-

12/2020 

80 1. Sản phẩm khoa học: 02 

bài báo 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ; 01 khóa luận. 

18 

Nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng đến việc áp 

dụng công nghệ chuỗi khối 

(Blockchain) nhằm cải 

thiện chuỗi cung ứng thịt 

lợn tại thị trường thành phố 

Huế 

Dương Đắc 

Quang Hảo 

 

01/2020-

12/2021 

95 1. Sản phẩm khoa học: 02 

bài báo trong nước, 01 bài 

báo quốc tế 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ; 01 khóa luận. 

19 

Nghiên cứu hành vi người 

tiêu dùng đối với các đặc 

điểm của bao gói thực 

phẩm có xu hướng bền 

vững về môi trường trên 

địa bàn Thành phố Huế 

Nguyễn 

Hoàng Diễm 

My 
 

01/2020-

12/2021 
90 1. Sản phẩm khoa học: 01 

bài báo trong nước, 01 bài 

báo quốc tế 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ; 01 khóa luận. 

20 

Nghiên cứu các nhân tố tác 

động đến quyết định lựa 

chọn trường Đại học Kinh 

tế Huế của học sinh lớp 12 

ở khu vực Bình Trị Thiên 

Tống Viết 

Bảo Hoàng 

 

01/2020-

12/2021 
90 1. Sản phẩm khoa học: 02 

bài báo 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ; 01 khóa luận. 

21 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến khả năng thu 

hút đầu tư tại tỉnh Quảng 

Bình. 

Phạm Xuân 

Hùng 

 

01/2020-

12/2021 
90 1. Sản phẩm khoa học: 01 

bài báo trong nước, 01 bài 

báo quốc tế 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ; 01 khóa luận. 

22 

Đánh giá tác động tiềm 

năng của Hiệp định thương 

mại tự do Liên minh châu 

Phan Thanh 

Hoàn  

01/2020-

12/2021 
90 1. Sản phẩm khoa học: 01 

bài báo trong nước, 01 bài 

báo quốc tế 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc 

tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

Âu – Việt Nam (EVFTA) 

đến ngoại thương Việt 

Nam 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ; 01 khóa luận. 

23 

Nghiên cứu sự tương tác 

đa thị trường (Multimarket 

Contact) và sự ổn định 

(Stability) của các Ngân 

hàng Việt Nam 

Lê Ngọc 

Quỳnh Anh 

 

01/2020-

12/2021 
90 1. Sản phẩm khoa học: 01 

bài báo trong nước, 01 bài 

báo quốc tế 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ; 01 khóa luận. 

24 

Phát triển du lịch dựa vào 

thiên nhiên tại các khu bảo 

tồn thiên nhiên trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Lê Thanh An 

 

01/2020-

12/2021 
90 1. Sản phẩm khoa học: 01 

bài báo trong nước, 01 bài 

báo quốc tế 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ; 01 khóa luận. 

27 

Vai trò của con người đối 

với sinh kế của hộ nuôi 

trồng thủy sản huyện 

Quảng Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

Phạm Thị 

Thanh Xuân 

 

01/2020-

12/2021 
90 1. Sản phẩm khoa học: 01 

bài báo trong nước, 01 bài 

báo quốc tế 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ; 01 khóa luận. 

28 

Nghiên cứu tình hình kinh 

doanh dịch vụ Airbnb tại 

Thành Phố Huế - Việt Nam 

Nguyễn Đăng 

Hào 

 

01/2020-

12/2021 
90 1. Sản phẩm khoa học: 01 

bài báo trong nước, 01 bài 

báo quốc tế 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ; 01 khóa luận. 

29 

Phân tích mối quan hệ giữa 

đầu tư trực tiếp nước ngoài 

và du lịch: nghiên cứu 

trường hợp tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Lê Nữ Minh 

Phương 

 

01/2020-

12/2021 
100 1. Sản phẩm khoa học: 01 

bài báo trong nước, 01 bài 

báo quốc tế 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ; 01 khóa luận. 

30 

Khám phá tri thức du lịch 

sử dụng kỹ thuật khai phá 

dữ liệu: Trường hợp 

nghiên cứu cho du lịch 

Việt Nam 

Hồ Quốc 

Dũng 

 

01/2020-

12/2021 
90 1. Sản phẩm khoa học: 02 

bài báo 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ; 01 khóa luận. 

31 

Dự báo lạm phát Việt Nam 

dựa trên mô hình mạng 

thần kinh nhân tạo (ANN) 

Nguyễn Tiến 

Nhật 

 

01/2020-

12/2021 
90 1. Sản phẩm khoa học: 01 

bài báo trong nước, 01 bài 

báo quốc tế 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ; 01 khóa luận. 

31 

Nghiên cứu các rào cản 

phát triển ngành du lịch 

trên địa bàn tỉnh Thừa 

thiên Huế 

Phan Thị Thu 

Hương 
 

01/2020-

12/2021 
90 1. Sản phẩm khoa học: 02 

bài báo 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ; 01 khóa luận. 

32 

Phát triển nguồn nhân lực 

cho ngành du lịch tỉnh 

Thừa Thiên Huế  

Phạm Thái 

Anh Thư 
 

01/2020-

12/2021 
90 1. Sản phẩm khoa học: 02 

bài báo 

2. Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sỹ; 01 khóa luận. 

Cấp cơ sở của giáo viên 

1 

Phân tích hiệu quả kinh tế 

của mô hình một vụ 

chuyên tôm và một vụ xen 

ghép tại xã Quảng Công, 

huyện Quảng Điền, tỉnh 

Trần Thị 

Hồng Hiếu 

 2019 

15 
01 bài báo đăng trên Tạp 

chí trong nước/ Hội thảo 

quốc tế 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc 

tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

Thừa Thiên Huế 

2 

Đánh giá hiệu quả kinh tế 

sản xuất hành lá theo tiêu 

chuẩn Vietgap tại phường 

Hương An, xã Hương Trà, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nguyễn Thị 

Mai 

 

2019 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí trong nước/ Hội thảo 

quốc tế 

3 

Phân tích mối quan hệ giữa 

FDI, thương mại và tăng 

trưởng kinh tế ở Việt Nam 

bằng phương pháp ARDL 

bounds tests 

Trần Hải Yến 

 

2019 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí trong nước/ Hội thảo 

quốc tế 

4 

Ứng dụng thẻ điểm cân 

bằng để đánh giá kết quả 

thực hiện chiến lược phát 

triển của Trường Đại học 

Kinh tế giai đoạn 2016-

2018 

Nguyễn Ánh 

Dương 

 

2019 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí trong nước/ Hội thảo 

quốc tế 

5 

Đánh giá thực trạng sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật 

trong sản xuất hành lá ở 

phường Hương Chữ, thị xã 

Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Trần Huỳnh 

Bảo Châu 

 

2019 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí trong nước/ Hội thảo 

quốc tế 

6 

Mối quan hệ giữa thu nhập 

và phân công công việc gia 

đình theo giới ở huyện Phú 

Vang, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Lê Nữ Minh 

Phương 

 

2019 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí trong nước/ Hội thảo 

quốc tế 

7 

Tác động của liên kết cung 

ứng yếu tố đầu vào đến 

hiệu quả kinh tế của các hộ 

nuôi tôm ở xã Quảng 

Ngạn, huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nguyễn Thái 

Phán 

 

2019 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí trong nước/ Hội thảo 

quốc tế 

8 

Nghiên cứu các yếu tố tác 

động đến sự thúc giục mua 

hàng trực tuyến ngẫu hứng 

của  khách hàng tại thành 

phố Huế 

Nguyễn Uyên 

Thương 

 

2019 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí trong nước/ Hội thảo 

quốc tế 

9 

Tác động của việc sử dụng 

đòn bẩy tài chính lên hành 

vi quản trị lợi nhuận của 

các công ty niêm yết trên 

thị trường chứng khoán. 

Lê Ngọc Lưu 

Quang 

 

2019 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí trong nước/ Hội thảo 

quốc tế 

10 

Những thuộc tính của 

khách hàng cá nhân có khả 

năng gây ra nợ xấu trong 

hoạt động tín dụng của 

NHTMCP BIDV - Chi 

nhánh Huế.  

Nguyễn Tiến 

Nhật 

 

2019 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí trong nước/ Hội thảo 

quốc tế 

11 

Ảnh hưởng của hoạt động 

mua bán và sáp nhập đến 

hiệu quả hoạt động của các 

Lê Ngọc 

Quỳnh Anh  

2019 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí trong nước/ Hội thảo 

quốc tế 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc 

tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

Ngân hàng thương mại 

Việt Nam. 

12 

Đánh giá nhận thức của 

doanh nghiệp xuất nhập 

khẩu ở tỉnh Thừa Thiên 

Huế về cơ hội và thách 

thức sau khi gia nhập 

CPTPP. 

Trần Thị 

Khánh Trâm 

 

2019 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí trong nước/ Hội thảo 

quốc tế 

13 

Vận dụng mô hình vectơ tự 

hồi quy phân tích mối liên 

hệ giữa vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài và tăng 

trưởng kinh tế ở Việt Nam 

Nguyễn Ngọc 

Nam 

 

2019 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí trong nước/ Hội thảo 

quốc tế 

14 

Phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng đến kết quả học tập 

của sinh viên hệ chính quy 

tại Trường Đại học Kinh 

tế, Đại học Huế 

Nguyễn 

Mạnh Hùng 

 

2019 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí trong nước/ Hội thảo 

quốc tế 

15 

Nghiên cứu công tác kiểm 

soát nội bộ tại kho bạc Nhà 

nước Tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

Phan Xuân 

Quang Minh 
 2020 15 

01 bài báo đăng trên Tạp 

chí Khoa học Quản lý & 

Kinh tế 

16 

Nghiên cứu tình hình thực 

hiện 

chính sách thuế thu nhập 

cá 

nhân tại các Trường đại 

học 

thuộc Đại học Huế. 

 Phạm Thị Ái 

Mỹ 

 

2020 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí Khoa học Quản lý & 

Kinh tế 

17 

Phân tích các yếu tố tác 

động quyết định số thu 

thuế: Trường hợp Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Phạm Thị 

Hồng Quyên 
 

2020 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí Khoa học Quản lý & 

Kinh tế 

18 

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

sự hài lòng trong công 

việc, mối quan hệ của sự 

hài lòng với ý định nghỉ 

việc của các giảng viên 

trong Đại học Huế 

Trần Phan 

Khánh Trang  

 

2020 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí Khoa học Quản lý & 

Kinh tế 

19 

Đánh giá tình hình thực 

hiện các dự án trong khu 

đô thị mới An Vân Dương, 

trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Hồ Lê 

Phương Thảo 

 

2020 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí Khoa học Quản lý & 

Kinh tế 

20 

Giảm nghèo đa chiều ở 

vùng ven biển, bãi ngang 

của huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nguyễn Hữu 

Lợi 
 

2020 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí Khoa học Quản lý & 

Kinh tế 

21 

Nghiên cứu mức độ đáp 

ứng và nhu cầu tiếp cận 

nguồn tài liệu cho sinh 

viên tại Trung tâm thông 

tin thư viện, Trường đại 

Lâm Hoàng 

My 

 

2020 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí Khoa học Quản lý & 

Kinh tế 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc 

tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

học Kinh tế Huế 

22 

Nghiên cứu mô hình dịch 

vụ Homestay tại địa bàn 

các xã vùng đệm Vườn 

quốc gia Phong Nha - Kẽ 

Bàng, tỉnh Quảng Bình 

Trần Công 

Dũng 

 

2020 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí Khoa học Quản lý & 

Kinh tế 

23 

Nghiên cứu cơ chế tự chủ 

tài chính tại vườn quốc gia 

Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Lê Thanh An 

 

2020 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí Khoa học Quản lý & 

Kinh tế 

24 

Quản lý rủi ro thị trường ở 

các hộ nuôi tôm ở xã 

Quảng Công, huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nguyễn Thái 

Phán 
 

2020 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí Khoa học Quản lý & 

Kinh tế 

25 

Hiệu quả sản xuất lúa theo 

mô hình cánh đồng lúa 

mẫu lớn ở huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Dư Anh Thơ 

 

2020 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí Khoa học Quản lý & 

Kinh tế 

26 

Mối quan hệ của các thành 

phần cấu thành hình ảnh 

điểm đến du lịch Huế với ý 

định giới thiệu cho người 

khác của du khách 

Nguyễn Thị 

Lệ Hương   

 

2020 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí Khoa học Quản lý & 

Kinh tế 

27 

Đánh giá các phương pháp 

bán hàng đối với khách 

hàng cá nhân tại các siêu 

thị điện máy trên địa bàn 

thành phố Huế 

Lê Ngọc Anh 

Vũ 

 

2020 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí Khoa học Quản lý & 

Kinh tế 

28 

Hoàn thiện hệ thống đánh 

giá thực hiện công việc tại 

công ty cổ phần dệt may 

Huế 

Tống Thị 

Thanh Thảo 
 

2020 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí Khoa học Quản lý & 

Kinh tế 

29 

Nghiên cứu mối liên hệ 

giữa khả năng truy xuất 

nguồn gốc với quyết định 

mua thực phẩm sạch của 

người tiêu dùng trên địa 

bàn thành phố Huế 

Dương Đắc 

Quang Hảo 

 

2020 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí Khoa học Quản lý & 

Kinh tế 

30 

Đánh giá hoạt động quản 

trị chất lượng chuỗi cung 

ứng tại công ty Scavi Huế 

Cái Vĩnh Chi 

Mai  

2020 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí Khoa học Quản lý & 

Kinh tế 

31 

Ứng dụng mô hình 

Hedonic phân tích các 

nhân tố ảnh hưởng đến giá 

bất động sản trên địa bàn 

thành phố Huế 

Lê Hoàng 

Anh 

 

2020 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí Khoa học Quản lý & 

Kinh tế 

32 

Ứng dụng mô hình TRAM 

để nghiên cứu các yếu tố 

ảnh hường đến ý định sử 

dụng thương mại di động 

của người tiêu dùng ở 

thành phố Huế 

Trần Thị 

Khánh Trâm 

 

2020 15 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí Khoa học Quản lý & 

Kinh tế 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc 

tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

Cấp cơ sở của sinh viên 

1 

Nghiên cứu các giải pháp 

nâng cao tiêu thụ của các 

cửa hàng rau hữu cơ trên 

địa bàn thành phố Huế 

Võ Điền 

Phương 
 2019 8 Báo cáo tổng kết 

2 

Ứng dụng mô hình SEM 

để đánh giá các nhân tố 

ảnh hưởng đến sự tham gia 

vào các hoạt động phát 

triển du lịch cộng đồng của 

người dân ở điểm đến 

Phong Nha – Kẻ Bàng 

Phạm Xuân 

Đăng 

 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

3 

Hiệu quả kinh tế sản xuất 

cao lá vằng của các hộ 

nông dân tại xã Cam 

Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị 

Nguyễn Công 

Hậu 

 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

4 

Hiệu quả kinh doanh mì 

Quảng tại thành phố Hội 

An, tỉnh Quảng Nam 

Dương Thị 

Bích Lài  

2019 8 Báo cáo tổng kết 

5 

Thực trạng sản xuất rau 

sạch tại phường Kim Long 

- thành phố Huế 

Võ Thị 

Huyền Chung  

2019 8 Báo cáo tổng kết 

6 

Phân tích giá trị cảm nhận 

của khách tham quan đối 

với dịch vụ xích lô du lịch 

tại địa bàn thành phố Huế 

Dương Thị 

Minh Lộc 
 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

7 

Giải pháp E-marketing cho 

việc phát triển làng nghề 

hoa giấy Thanh Tiên, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Nguyễn Thị 

Ngọc Trâm 
 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

8 

Nghiên cứu kỹ năng tự học 

các môn học chuyên ngành 

kế toán của sinh viên kế 

toán Trường đại học Kinh 

tế, Đại học Huế 

Nguyễn 

Quỳnh Như 

 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

9 

Đánh giá nhu cầu học tập 

kỹ năng mềm của sinh viên 

ngành Kế toán -Kiểm toán, 

Trường Đại học Kinh tế, 

Đại học Huế 

Trần Việt 

Dũng 

 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

10 

Nghiên cứu nhu cầu sử 

dụng dịch vụ vận tải 

GrabBike tại thành phố 

Huế 

Lê Xuân 

Hoàng 
 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

11 

Nghiên cứu nhu cầu học 

tiếng Anh theo chuẩn quốc 

tế của sinh viên Khoa Kế 

toán Kiểm toán, Trường 

Đại học Kinh tế, Đại học 

Huế 

Hoàng Thị 

Thảo Uyên 

 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

12 
Nghiên cứu tình hình việc Lê Thị Vân 

 
2019 8 Báo cáo tổng kết 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc 

tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

làm sau khi ra trường của 

sinh viên Khoa Kế toán - 

Kiểm toán, Trường Đại 

học Kinh tế, Đại học Huế 

Anh 

13 

Đánh giá mức độ hài lòng 

của sinh viên Khoa Kế 

toán Kiểm toán, Trường 

Đại học Kinh tế, Đại học 

Huế đối với việc học tập 

phần mềm kế toán Misa 

 

Lê Thị Minh 

Thảo 

 

 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

14 

Ảnh hưởng của hoạt động 

bán hàng rong đến sự hài 

lòng của khách du lịch tại 

thành phố Huế 

Tôn Nữ 

Huyền Trâm 
 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

15 

Đánh giá nhận thức và 

hành vi sử dụng túi nilon 

trong sinh hoạt của các hộ 

gia đình ở phường Phú 

Hoà, thành phố Huế 

Trần Thị 

Huyền Trang 

 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

16 

Đánh giá hiệu quả kinh tế 

nuôi tôm sú ở xã Quảng 

Ngạn, huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nguyễn Bình 

Quỳnh 

Nguyên  

2019 8 Báo cáo tổng kết 

17 

Đánh giá hiệu quả sản xuất 

nấm rơm xã Phú Lương, 

huyện Phú Vang, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Lương Thị 

Ngọc My 
 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

18 

Đánh giá hiệu quả kinh tế 

sản xuất lúa tái sinh ở xã 

An Thuỷ, huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Bình 

Hoàng Lê Hải 

Yến 
 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

19 

Nghiên cứu thực trạng hệ 

thống thoát nước ở thành 

phố Huế 

Nguyễn 

Tường Vy  

2019 8 Báo cáo tổng kết 

20 

Đánh giá năng lực cạnh 

tranh về dịch vụ bảo hành 

và sữa chữa ô tô của 

Showroom Kia Quảng 

Nam tại thành phố Tam Kỳ 

Trần Thị 

Diễm My 

 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

21 

Nghiên cứu ý định sử dụng 

túi thân thiện môi trường 

của người dân thành phố 

Huế 

Trần Khánh 

Trình 
 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

22 

Hành vi sử dụng sản phẩm 

túi thân thiện với môi 

trường của người tiêu dùng 

tại các siêu thị trên địa bàn 

thành phố Huế 

Cái Trịnh 

Minh Quốc 

 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

23 

Đánh giá tác động của 

kênh truyền thông trực 

tuyến đối với quyết định 

chọn trường Đại học của 

Võ Thị Ngân 

Quỳnh 
 

2019 8 Báo cáo tổng kết 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc 

tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

sinh viên trường Đại học 

Kinh tế, Đại học Huế 

24 

Đánh giá thực trạng kỹ 

năng mềm của sinh viên tại 

trường Đại học Kinh tế, 

Đại học Huế 

Trương 

Quang Song 

Hiệp  

2019 8 Báo cáo tổng kết 

25 

Nhận biết thương hiệu 

nông sản gạo hữu cơ của 

doanh nghiệp Quế Lâm tại 

thị trường thành phố Huế 

Phan Hân 

 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

26 

Nhân tố ảnh hưởng đến 

hành vi sử dụng dịch vụ 

Grabbike của sinh viên 

trên địa bàn thành phố Huế  

Huỳnh Thị 

Thanh Tâm 
 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

27 

Thực trạng quản lý an toàn 

vệ sinh lao động tại VNPT 

Thừa Thiên Huế 

Đào Thị Thuỳ 

Trang  

2019 8 Báo cáo tổng kết 

28 

Những yếu tố tác động đến 

quyết định lựa chọn trường 

Đại học của học sinh 

Trung học phổ thông khối 

12 trên thành phố Huế 

Vũ Thị Ngọc 

Yên 

 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

29 

Nghiên cứu thực trạng 

khởi nghiệp của các doanh 

nghiệp trên địa bàn thành 

phố Huế 

Trần Thị Kim 

Oanh 
 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

30 

Phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến mức độ hài lòng 

của sinh viên đối với 

chương trình đào tạo ngành 

Kiểm toán ở Trường Đại 

học Kinh tế, Đại học Huế 

Lê Thị Cầu 

 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

31 

Xu hướng lựa chọn nghề 

nghiệp của học sinh lớp 12 

trên địa bàn Thành phố 

Huế 

Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ 
 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

32 

Đánh giá thực trạng chỉ số 

cảm xúc EQ của sinh viên 

Trường Đại học Kinh tế 

Huế 

Tôn Nữ Nhật 

Thư 
 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

33 

Đánh giá hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của Công 

ty cổ phần du lịch Hương 

Giang 

Bùi Thị Thuý 

Tâm 
 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

34 
Thị trường đầu tư tác động 

tại Việt Nam 

Nguyễn Quý 

Quốc  
2019 8 Báo cáo tổng kết 

35 

Quản trị rủi ro tín dụng tại 

Ngân hàng thương mại cổ 

phần Hàng Hải Việt Nam - 

Chi nhánh Hà Tĩnh  

Mai Thị 

Huyền 
 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

36 

Phát triển ứng dụng phần 

mềm Android hỗ trợ công 

tác quản lý sinh viên thông 

Nguyễn Thị 

Mỹ Dung  

2019 8 Báo cáo tổng kết 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc 

tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

qua mã vạch 

37 

Ý định khởi nghiệp kinh 

doanh của sinh viên khoá 

50 tại Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học Huế 

Nguyễn Thị 

Ngọc Thạch 
 

2019 8 Báo cáo tổng kết 

 

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 

Tên cơ sở đào tạo 

hoặc các chương 

trình đào tạo 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh 

giá/Công 

nhận 

Nghị quyết 

của Hội 

đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không 

đạt chất 

lượng giáo 

dục 

Giấy chứng nhận/Công 

nhân 

Ngày cấp Giá trị đến 

1 

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Huế  

16-

20/9/2017 
83,6% 

Xem ở 

link bên 

dưới 

Đạt chất 

lượng giáo 

dục 

30/3/2018  30/3/2023 

http://khaothi.hce.edu.vn/upload/file/khaothi/ok/BaCongKhai2017-2018/Nghi quyet Truong DH 

kinh te, DH Hue.pdf 

 

                            Thừa Thiên Huế, ngày     tháng     năm 2020 

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG 

 

 (Đã ký) 

 

                                                                                          PGS.TS. Trần Văn Hoà  
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